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االنباط- عمان

االنباط- عمان

 ب���ت���وج���ي���ه���ات م����ن ج���ال���ة امل���ل���ك ع���ب���داهلل 

اأوعز  امل�سلحة،  للقوات  الأعلى  القائد  الثاين، 

الركن  ال��ل��واء  امل�سرتكة  الأرك���ان  هيئة  رئي�س 

يو�سف اأحمد احلنيطي اإىل مديرية اخلدمات 

القيادة  يف  املعنية  وامل��دي��ري��ات  امللكية  الطبية 

الهيئة  مع  وبالتن�سيق  امل�سلحة  للقوات  العامة 

لتعزيز  ق��اف��ل��ة  بتجهيز  ال��ه��ا���س��م��ي��ة،  اخل��ري��ة 

امل�ساعدات اإىل الأ�سقاء يف قطاع غزة.

امل�ست�سفى  جهود  لدعم  الإي��ع��از  ه��ذا  وياأتي 

امل���ي���داين ال��ع�����س��ك��ري ه��ن��اك ن��ت��ي��ج��ة ال��ظ��روف 

الراهنة التي مير بها القطاع، واأدت اإىل وقوع 

والإ�سابات. ال�سحايا  ع�سرات 

م�ست�سفى  ع��ل��ى  ال��ت��ع��زي��ز  ق��اف��ل��ة  وا���س��ت��م��ل��ت 

م���ي���داين ي�����س��م ع����ددا م���ن الأط���ب���اء وال���ك���وادر 

ال���ت���م���ري�������س���ي���ة م����ن ج���م���ي���ع الخ���ت�������س���ا����س���ات 

والطواقم الطبية والفنية الازمة للم�ساهمة 

ال���ط���ب���ي���ة وال���ع���اج���ي���ة  ت����ق����دمي اخل����دم����ة  يف 

واإج������راء ال��ع��م��ل��ي��ات اجل��راح��ي��ة مل��ع��اجل��ة مثل 

ه�����ذه الإ�����س����اب����ات واحل��������الت امل���ر����س���ي���ة ال��ت��ي 

امل�����س��ت�����س��ف��ى  اإىل  ي���ج���ري حت��وي��ل��ه��ا واإخ���ائ���ه���ا 

ال�سحية  الرعاية  وتقدمي  لعاجها  امل��ي��داين 

وم�����س��ت��ل��زم��ات طبية  اأدوي�����ة  اإىل  اإ���س��اف��ة  ل��ه��ا، 

اإر���س��ال  اأن  اإىل  ي�سار  اأ�سا�سية.  غذائية  وم���واد 

امل�ساعدات واملهام الطبية العاجلة اإىل الأ�سقاء 

الإن�ساين  ال��دور  من  انطاقاً  ياأتي  القطاع  يف 

النبيل الذي يحمله اجلي�س العربي من خال 

وامل��ح��ط��ات  امل��ي��دان��ي��ة  للم�ست�سفيات  اإر����س���ال���ه 

اجلراحية للعديد من دول العامل.

التفا�صيل �ص »2«

 رئيس الوزراء يؤكد وقوف األردن 
ودعمه لألشقاء الفلسطينيين

 الصحة: 17 وفاة و1104 إصابات 
بفيروس كورونا 

 االنباط-عمان

اأعلنت وزارة ال�سحة عن ت�سجيل 17 وفاة 

امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفرو�س  اإ���س��اب��ات  و1104 

يف امل��م��ل��ك��ة ام�����س الث���ن���ن، ل��رت��ف��ع ال��ع��دد 

الإجمايل اإىل 9276 وفاة و725258 اإ�سابة.

وت��وزع��ت الإ���س��اب��ات اجل��دي��دة على 481 

حالة يف حمافظة العا�سمة عّمان، 168 حالة 

يف حمافظة اإرب��د، منها 3 حالت يف الرمثا، 

87 حالة  ال��زرق��اء،  106 ح��الت يف حمافظة 

حمافظة  يف  حالة   74 البلقاء،  حمافظة  يف 

ال���ك���رك، 35 ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة ال��ط��ف��ي��ل��ة، 

35 ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة امل��ف��رق، 35 ح��ال��ة يف 

حمافظة  يف  ح��ال��ة   32 ع��ج��ل��ون،  حم��اف��ظ��ة 

 25 25 ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة ج���ر����س،  م���اأدب���ا، 

يف  واح���دة  حالة  العقبة،  حمافظة  يف  حالة 

حمافظة معان.

واأ����س���ار امل���وج���ز الإع���ام���ي ال�����س��ادر عن 

عدد  اأن  اإىل  ال�سحة  ووزارة  ال���وزراء  رئا�سة 

 11085 اإىل  و�سل  حالّيا  الن�سطة  احل���الت 

دِخلت 
ُ
اأ التي  احل��الت  ع��دد  بلغ  بينما  حالة، 

اليوم اإىل امل�ست�سفيات 81 حالة، فيما غادرت 

70 حالة، يف حن بلغ اإجمايل عدد احلالت 

امل�ست�سفيات  يف  العاج  تتلقى  التي  امل��وؤّك��دة 

706 حالت.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-عمان

 اأك����د رئ��ي�����س ال�����وزراء ال��دك��ت��ور ب�سر 

بقيادة  ودعمه  الأردن  وقوف  اخل�ساونة 

لاأ�سقاء  الثاين  اهلل  عبد  امللك  جالة 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ن يف م��واج��ه��ة ال���ع���دوان 

الفل�سطيني  ال�سعب  على  الإ���س��رائ��ي��ل��ي 

خال  اخل�ساونة  واأ���س��اف  ومقد�ساته. 

الث��ن��ن،  ام�����س  ال��ن��واب،  جمل�س  جل�سة 

وال����ت����ي خ�����س�����س��ت مل��ن��اق�����س��ة ال����ع����دوان 

الفل�سطيني،  ال�سعب  على  الإ�سرائيلي 

فيها  مب��ا  اخل���ي���ارات  ميتلك  الأردن  اأن 

وي�ستثمر  وال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة،  ال��ق��ان��ون��ي��ة 

فل�سطن  يف  الأ���س��ق��اء  يحمي  م��ا  منها 

والتاأكد  الإ���س��رائ��ي��ل��ي،  ال��ع��دوان  ويلجم 

ب�سكل كامل باأنه ل مكان لتلك اجلرائم، 

موؤكدا اأن ما يجري من اأحداث تتحمل 

اإ�سرائيل وحدها امل�سوؤولية الكاملة عنه.

ج��ال��ة  ب���ق���ي���ادة  الأردن  اأن  واأك�������د 

���س��ي��ب��ق��ى على  ال���ث���اين  امل���ل���ك ع��ب��د اهلل 

الق�سية  ع���ن  وامل���داف���ع  ال�����س��ن��د  ال�����دوام 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، وال���ق���د����س وامل��ق��د���س��ات 

الأردن  و�سيبقى  وامل�سيحية،  الإ�سامية 

�سوكة يف حلق مكائد ا�ستهداف الق�سية 

اللتفاف  حم���اولت  وك��ل  الفل�سطينية 

على ال�سعب الفل�سطيني.

التفا�صيل �ص »2«

 »صورة الردع«.. عقدة الكيان 
الصهيوني بإنهاء الحرب على غزة

االنباط- وكاالت

الأم����ن واجل��ي�����س يف  ق����ادة  ل يختلف 

ال��ك��ي��ان ال�����س��ه��ي��وين ع��ل��ى ����س���رورة وق��ف 

العملية الع�سكرية على قطاع غزة و�سط 

خ�سية من اأن طول اأمدها لي�س يف �سالح 

الح���ت���ال، ول��ك��ن م���ا ي��رب��ك الح��ت��ال 

املفرغة  احللقة  هذه  يف  ي�ستمر  ويجعله 

�سروط  لإدخ��ال  الن�سياع  لعقدة  اإ�سافة 

التهدئة  م��ع��ادلت  يف  بالقد�س  مرتبطة 

هو تا�سي �سورة الردع

تقول �سمريت مائر وهي م�ست�سرقة 

»يقولون  العربية:  ال�����س��وؤون  يف  وخ��ب��رة 

يل ما الذي جرى لك واأ�سبحت ترفعن 

�سعار ) دع اجلي�س ينت�سر(  بعد اأن كنت 

يل  ي��ب��دو  احل���رب.  �سد  طويلة  ل�سنوات 

»نحن  نفهم:  وحتى  ج��دا  ب�سيطا  الأم��ر 

ندفع ثمنا قا�سيا جدا على ما يح�سل يف 

غزة الآن: على �سعيد اجلبهة الداخلية؛ 

�سورتنا  ال�سيا�سي؛  امل�ستوى  القت�ساد؛ 

بع�س  ال��داخ��ل��ي  وال�سعيد  ال��ع��امل  اأم���ام 

هذه الأم��ور نحتاج �سنوات حتى نرممها 

كل  ت��دارك��ه��ا.  الآخ����ر ل مي��ك��ن  وبع�سها 

هذا من اأجل اأن ن�سل للتعادل مع حممد 

�سيف! ل �سكًرا.. حما�س يجب اأن تخرج 

مهزومة متاًما«

واأ�سافت يف مقال اآخر: »يحبون عندنا 

قول اأ�سياء مثل: »كم �ستحتاج حما�س من 

الوقت.

التفا�صيل �ص »10«

االنباط-وكاالت

�سنوبر  ط����ارق  ال�سهيد  ج��م��ع  ال����ذي  ال��ل��ق��اء  ي��ت��ج��اوز  مل 

اأن يخطفه  قبل  �ساعات،  ب�سع  �سوى  الر�سيع، عمر،  بطفله 

ر�سا�س املوت با عودة، خال مواجهات مع قوات الحتال 

يوم  نابل�س،  ج��ن��وب  يتما  ب��ل��دة  م��دخ��ل  �سهدها  الإ���س��رائ��ي��ل��ي 

اجلمعة املا�سية

���س��ن��وب��ر )26 ع����ام����ا(، ال�����ذي ج��م��ع اأي���ق���ون���ات ال��ن�����س��ال 

بعد  اأم�����س  ارت��ق��ى  ف�سهيدا،  فجريحا  اأ���س��را  الفل�سطيني، 

يومن من الرتقب ال�سعب لعائلته واأهايل بلدته التي هبت 

مل�ست�سفى رفيديا؛ للتربع بالدم، بعد اأن خ�سع لثاث عمليات 

جراحية

رحل �سنوبر، تاركا خلفه ر�سيعا مل يحفظ مامح والده 

�سملها  متفجر  دم��دم  ر�سا�سة  فرقت  مكلومة  وزوج��ة  بعد، 

برفيق عمرها، بعد زواج مل مي�س عليه عام ون�سف العام

اأحمد �سنوبر، خال ال�سهيد طارق حتدث ل�«وفا«، باأن اأبو 

عمر اأنهى الثانوية العامة والتحق بالعمل بور�س الدهان يف 

الأرا�سي املحتلة عام 1948 وال�سفة الغربية، واأفرج عنه قبل 

اأرب��ع �سنوات يف  اأم�سى  اأن  عامن من �سجون الحتال بعد 

املعتقل

بيوم  امل��ا���س��ي  اخلمي�س  ���س��ادف  ال���ذي  الفطر  عيد  وق��ب��ل 

واحد، ُرزق ال�سهيد طارق مبولوده الأول، والذي اأ�سماه تيمنا 

بن  الوا�سل  الطريق  م�سافة  ول��ده  احت�سن  عمر،  ب��وال��ده 

بحفيدها،  ليفرحها  لأم��ه  عائدا  يتما،  وبلده  نابل�س  مدينة 

والأخ��ر  الأول  �سيكون  احُل�سن  ه��ذا  اأن  يعلم  يكن  مل  لكنه 

لفلذة كبده، وفق ما يوؤكد �سنوبر

ويروي �سنوبر ل�«وفا«، اأن »طارق عاد بطفله وزوجته من 

بلدة يتما بعد اأن فّرح اأمه بحفيدها اإىل مدينة نابل�س.

التفا�صيل �ص »9«

 الشهيد طارق صنوبر.. الُحضن األول واألخير

  الفايز: األردن قوي بفضل حكمة قيادته 
الهاشمية ووعي شعبه

العودات: الملك أكد العالقة الخاصة التي تجمع 
بين األردنيين والفلسطينيين

االنباط- عمان

الفايز  في�سل  الأع��ي��ان  جمل�س  رئي�س  اأك��د 

اأن الأردن قوي بف�سل حكمة قيادته الها�سمية 

ووع����ي ���س��ع��ب��ه، وا���س��ت��ط��اع حت��ق��ي��ق ال��ك��ث��ر من 

الجن������ازات مب��خ��ت��ل��ف امل���ج���الت خ���ال امل��ئ��وي��ة 

لقائه  خ���ال  ودع���ا  ال���دول���ة.  ع��م��ر  م��ن  الأوىل 

واحلزبية  ال�سعبية  الفاعليات  الث��ن��ن،  ام�س 

وال��ن��ق��اب��ي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة يف حم��اف��ظ��ة اإرب����د، 

العبث  ي��ح��اول  م��ن  لكل  الت�سدي  اإىل  اجلميع 

والت�سكيك  الأهلي  و�سلمنا  وا�ستقرارنا  باأمننا 

والقومية. العروبية  مبواقفنا 

اإن ل���ق���اءات���ه م���ع ال��ف��اع��ل��ي��ات  وق����ال ال��ف��اي��ز 

املجتمع  ومكونات  اأط��ي��اف  خمتلف  متثل  التي 

الأردين باملحافظات كافة، منذ بداية �سهر اأيار 

يف دار جمل�س الأعيان، تناق�س جممل الق�سايا 

النتخابات  ق��وان��ن  تت�سدرها  ال��ت��ي  الوطنية 

الربملانية والأحزاب واحلكم املحلي.

واأ�سار اإىل اأن هذه اللقاءات تهدف اإىل تبادل 

الأفكار وال�سماع لآراء الفعاليات حّول الق�سايا 

الوطنية املختلفة، ف�سًا عن التوا�سل و�سول 

اإىل حلّول ملختلف التحديات الراهنة، ول �سيما 

يف ظل الظروف احلالية التي مير بها الوطن.

وط����رح ال��ف��اي��ز خ���ال ال��ل��ق��اء، ع���دة حم��اور 

رئ��ي�����س��ة ُت��ع��ن��ى ب��ال��ه��وي��ة ال��وط��ن��ي��ة اجل��ام��ع��ة، 

و����س���ي���ادة ال���ق���ان���ون، وال���ع���دال���ة الج��ت��م��اع��ي��ة، 

اإىل  اإ�سافة  وحلولها،  القت�سادية  والتحديات 

قانون انتخاب جديد.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط- عمان

 ق������ال رئ���ي�������س جم���ل�������س ال�����ن�����واب امل���ح���ام���ي 

الأوىل  اللحظات  ومنذ  اإنه  العودات  عبداملنعم 

ل��ت��ده��ور الأو����س���اع يف ال��ق��د���س ال�����س��ري��ف، ويف 

امل�����س��ج��د الأق�������س���ى امل����ب����ارك وحم���ي���ط احل����رم 

القد�سي ال�سريف، وحي ال�سيخ جراح، وجمل�س 

واهتمام  م�سوؤولية  بكل  يتابع  الأردين  النواب 

الهمجية  والع���ت���داءات  امل��اأ���س��اوي��ة  ال��ت��ط��ورات 

ال���ت���ي ي��ت��ع��ر���س ل��ه��ا ال�����س��ع��ب ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي يف 

ال��ق��د���س ويف ق��ط��اع غ���زة، وب��ق��ي��ة م���دن ال�سفة 

التاريخية. الغربية، ومدن فل�سطن 

واأ�ساف خال اجلل�سة اخلا�سة التي عقدها 

رئي�س  بح�سور  الث��ن��ن  ام�س  ال��ن��واب  جمل�س 

الوزراء الدكتور ب�سر اخل�ساونة وهيئة الوزارة 

ل��ب��ح��ث ال����ع����داون ال����س���رائ���ي���ل���ي ع��ل��ى ال�����س��ع��ب 

املجل�س  رئ��ا���س��ة  اإن  وامل��ق��د���س��ات،  الفل�سطيني 

بالتن�سيق مع  النيابية،  قامت، وجلنة فل�سطن 

وا�سعة  ات�سالت  بحملة  الفل�سطينين  الأخ��وة 

النطاق على م�ستوى الحتاد الربملاين العربي، 

والحت������اد ال���ربمل���اين ل����دول م��ن��ظ��م��ة ال��ت��ع��اون 

الإ�����س����ام����ي، وم�����ع ال���ع���دي���د م����ن امل��ج��م��وع��ات 

ال��ربمل��ان��ي��ة ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال�����دويل، م���ن اأج���ل 

على  التطورات  هذه  خطورة  اإىل  النتباه  لفت 

وعلى  الفل�سطيني،  ال�سعب  وم�ستقبل  ح��ي��اة 

اأننا  اإىل  ك��ل��ه��ا.واأ���س��ار  املنطقة  وا���س��ت��ق��رار  اأم���ن 

حققنا على هذا ال�سعيد خطوات مهمة باجتاه 

الكيان  يرتكبها  ال��ت��ي  اجل��رائ��م  على  ال��رتك��ي��ز 

ال�سهيوين.

التفا�صيل �ص »4«

  الصفدي: األردن لم ولن يكون إال 
األقرب ألشقائنا في فلسطين

  السفير الكوري: األردن أول دولة في 
الشرق األوسط تعلن خطتها 

االنباط- عمانللتغير المناخي

قال نائب رئي�س الوزراء وزير اخلارجية 

و����س���وؤون امل��غ��رتب��ن اأمي����ن ال�����س��ف��دي، اإن 

اإل الأقرب لأ�سقائنا  الأردن مل ولن يكون 

الفل�سطينين، والداعم لق�سيتهم العادلة 

واملقد�سات  ال�سريف  القد�س  عن  واملدافع 

وامل�سيحية. الإ�سامية 

واأ�����س����اف اأم�����ام جم��ل�����س ال���ن���واب ام�����س 

اإمكاناتها  ك��ل  تكر�س  اململكة  اأن  الث��ن��ن 

لإن����ه����اء الح����ت����ال ال���س��رائ��ي��ل��ي وت��ل��ب��ي��ة 

ج���م���ي���ع ح����ق����وق ال�������س���ع���ب ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي 

امل�����س��روع��ة ب��اإق��ام��ة دول���ت���ه امل�����س��ت��ق��ل��ة ذات 

على  املحتلة  القد�س  وعا�سمتها  ال�سيادة 

وفق  الفل�سطيني،  الوطني  ال��رتاب  كامل 

قرارات ال�سرعية الدولية ومبادرة ال�سام 

العربية.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط- عمان

ال��ك��وري يف ع��م��ان يل جي  ال�سفر  اأك��د 

الكورية  الأردن��ي��ة  ال��ع��اق��ات  اهمية  وان، 

ال�سديقن  البلدين  بن  القائم  والتعاون 

ال��ذي يلعبه  وال��دور  امل��ج��الت،  يف خمتلف 

الطرفان لتعزيز الأمن وال�ستقرار.

الثنن  ام�س  �سحايف  موؤمتر  يف  وق��ال 

املناخي  التغر  قمة  الأردن يف  م�ساركة  اإن 

ال���ت���ي ت�����س��ت�����س��ي��ف��ه��ا ����س���ي���وؤول اف��رتا���س��ي��ا 

ال��ك��ث��ر لأن  ال�����س��ه��ر اجل����اري تعني  ن��ه��اي��ة 

ال�سرق  اأول دولة. يف منطقة  اململكة كانت 

الأو�سط.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط- عمان

 ق����ال رئ��ي�����س ال�������وزراء ال���دك���ت���ور ب�سر 

الأردن  ويقدمه  قدمه  م��ا  اإن  اخل�ساونة 

ملكاً وحكومة و�سعباً للق�سية الفل�سطينية 

يقدمه  مل  ال�سقيق  الفل�سطيني  ولل�سعب 

اأحد.

ال��وزراء يف ختام جل�سة  رئي�س  واأ�ساف 

ملناق�سة  خ�س�ست  ال��ت��ي  ال���ن���واب  جمل�س 

ال�����ع�����دوان الإ����س���رائ���ي���ل���ي ع���ل���ى ال�����س��ع��ب 

منا  دائ���م  وق�سم  وف���اء  »ه���ذا  الفل�سطيني 

وبلداً،  وموؤ�س�سات  و�سعباً  قيادة  الأردن  يف 

ال�سعب  ل��ن�����س��رة  واح����د  م��رك��ب  ب��اأن��ن��ا يف 

امل�سروعة  احلقوق  ولإح��ق��اق  الفل�سطيني 

قيام  يف  حقه  واأولها  الفل�سطيني  لل�سعب 

الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة الناجزة ذات 

ال�سيادة .

التفا�صيل �ص »2«

 الخصاونة: ما يقدمه األردن للقضية 
والشعب الفلسطيني لم يقدمه أحد



�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركوداملحلي

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

 الملك يوجه بإرسال قافلة لتعزيز المساعدات إلى غزة

 رئيس الوزراء يؤكد وقوف األردن ودعمه لألشقاء الفلسطينيين

 الفايز: األردن قوي بفضل حكمة قيادته الهاشمية ووعي شعبه

 الخصاونة: ما يقدمه األردن للقضية والشعب الفلسطيني لم يقدمه أحد

االنباط- عمان

 ب��ت��وج��ي��ه��ات م���ن ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل 

امل�سلحة،  ل��ل��ق��وات  االأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د  ال���ث���اين، 

اللواء  امل�سرتكة  االأرك���ان  هيئة  رئي�س  اأوع��ز 

اإىل مديرية  اأحمد احلنيطي  الركن يو�سف 

املعنية  واملديريات  امللكية  الطبية  اخلدمات 

يف القيادة العامة للقوات امل�سلحة وبالتن�سيق 

ال��ه��ا���س��م��ي��ة، بتجهيز  ال��ه��ي��ئ��ة اخل��ريي��ة  م��ع 

االأ���س��ق��اء يف  اإىل  امل�����س��اع��دات  لتعزيز  ق��اف��ل��ة 

قطاع غزة.

وياأتي هذا االإيعاز لدعم جهود امل�ست�سفى 

الظروف  نتيجة  هناك  الع�سكري  امل��ي��داين 

اإىل  واأدت  ال��ق��ط��اع،  ال��ت��ي مي��ر بها  ال��راه��ن��ة 

وقوع ع�سرات ال�سحايا واالإ�سابات.

م�ست�سفى  على  التعزيز  قافلة  وا�ستملت 

م��ي��داين ي�سم ع��ددا م��ن االأط��ب��اء وال��ك��وادر 

ال��ت��م��ري�����س��ي��ة م���ن ج��م��ي��ع االخ��ت�����س��ا���س��ات 

وال����ط����واق����م ال���ط���ب���ي���ة وال���ف���ن���ي���ة ال����ازم����ة 

ل��ل��م�����س��اه��م��ة يف ت���ق���دمي اخل���دم���ة ال��ط��ب��ي��ة 

وال��ع��اج��ي��ة واإج�����راء ال��ع��م��ل��ي��ات اجل��راح��ي��ة 

مل��ع��اجل��ة م��ث��ل ه����ذه االإ�����س����اب����ات واحل�����االت 

املر�سية التي يجري حتويلها واإخائها اإىل 

امل�ست�سفى امليداين لعاجها وتقدمي الرعاية 

ال�سحية لها، اإ�سافة اإىل اأدوية وم�ستلزمات 

اأن  اإىل  ي�سار  اأ�سا�سية.  غذائية  وم��واد  طبية 

العاجلة  الطبية  وامل��ه��ام  امل�ساعدات  اإر���س��ال 

من  انطاقاً  ياأتي  القطاع  يف  االأ�سقاء  اإىل 

الدور االإن�ساين النبيل الذي يحمله اجلي�س 

للم�ست�سفيات  اإر���س��ال��ه  خ���ال  م��ن  ال��ع��رب��ي 

من  للعديد  اجلراحية  واملحطات  امليدانية 

دول العامل التي تقع فيها كوارث ب�سرية اأو 

طبيعية لتقدمي العون وامل�ساندة لهم.

���س��ريت قبل  ال��ق��وات امل�سلحة ق��د  وك��ان��ت 

اخلريية  الهيئة  مع  بالتن�سيق  اأ�سبوع  نحو 

وامل��ع��دات  ب��امل��ه��ام  حمملة  ق��اف��ل��ة  الها�سمية 

اجلهود  مل�ساندة  ال��ازم��ة  واالأدوي���ة  الطبية 

ال��ط��ب��ي��ة يف م�����س��ت�����س��ف��ى امل��ق��ا���س��د مب��دي��ن��ة 

القد�س للتخفيف من االأعباء على املوؤ�س�سات 

والكوادر ال�سحية هناك.

االنباط- عمان

 اأك������د رئ���ي�������س ال���������وزراء ال���دك���ت���ور ب�����س��ر 

ب��ق��ي��ادة  ودع��م��ه  االأردن  وق����وف  اخل�����س��اون��ة 

ج���ال���ة امل���ل���ك ع��ب��د اهلل ال���ث���اين ل��اأ���س��ق��اء 

ال�����ع�����دوان  م����واج����ه����ة  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ن يف 

االإ����س���رائ���ي���ل���ي ع��ل��ى ال�����س��ع��ب ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي 

ومقد�ساته.

واأ�ساف اخل�ساونة خال جل�سة جمل�س 

وال���ت���ي خ�س�ست  االث���ن���ن،  ام�����س  ال���ن���واب، 

ال�سعب  على  االإ�سرائيلي  ال��ع��دوان  ملناق�سة 

الفل�سطيني، اأن االأردن ميتلك اخليارات مبا 

وي�ستثمر  والدبلوما�سية،  القانونية  فيها 

منها ما يحمي االأ�سقاء يف فل�سطن ويلجم 

كامل  ب�سكل  والتاأكد  االإ�سرائيلي،  العدوان 

ما  اأن  موؤكدا  اجل��رائ��م،  لتلك  مكان  ال  باأنه 

يجري من اأحداث تتحمل اإ�سرائيل وحدها 

امل�سوؤولية الكاملة عنه.

امل��ل��ك  ج��ال��ة  ب��ق��ي��ادة  االأردن  اأن  واأك�����د 

ال�سند  ال��دوام  �سيبقى على  الثاين  عبد اهلل 

واملدافع عن الق�سية الفل�سطينية، والقد�س 

و�سيبقى  وامل�سيحية،  االإ�سامية  واملقد�سات 

ا���س��ت��ه��داف  م��ك��ائ��د  ح��ل��ق  يف  ���س��وك��ة  االأردن 

ال��ق�����س��ي��ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة وك�����ل حم�����اوالت 

واأولها  الفل�سطيني،  ال�سعب  على  االلتفاف 

ح��ق��ه يف اإق���ام���ة دول���ت���ه ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ذات 

من  ال��راب��ع  خ��ط��وط  على  الكاملة  ال�سيادة 

ال��ق��د���س  1967 وع��ا���س��م��ت��ه��ا  ع����ام  ح���زي���ران 

ال�سرقية.

وع����ر اخل�����س��اون��ة ع���ن ف��خ��ر احل��ك��وم��ة 

اخل������روج  يف  االأردين  ال�������س���ع���ب  مب����واق����ف 

باالحتجاجات املنددة بالعدوان اال�سرائيلي؛ 

متا�سيا مع املوقف الر�سمي للدولة االأردنية 

بقيادة جالة امللك، منوها اأننا ب�سدد حالة 

مكوناتها يف  بكل  الدولة  عنها  تعر  وطنية 

اإطار مواقف قيادتها الها�سمية.

ول��ف��ت اخل�����س��اون��ة اإىل اأن��ن��ا االأق����رب اإىل 

بوجع  �سعورا  واالأك��ر  الفل�سطيني  ال�سعب 

ال�سعب ال�سامد واآماله، وهذا ال�سعب الذي 

امتزج  االح��ت��ال، وطاملا  ي��رزح حتت  زال  ال 

دم ال�سعب االردين بدم ال�سعب الفل�سطيني، 

عن  م���داف���ع���ا  ���س��ي��ب��ق��ى  االأردن  اأن  م����وؤك����دا 

ومقد�ساتها  والقد�س  الفل�سطينية  الق�سية 

االإ���س��ام��ي��ة وامل�����س��ي��ح��ي��ة وح���ق���وق ال�����س��ع��ب 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ال���ع���ادل���ة يف اط����ار ال�����س��رع��ي��ة 

الدولية.

كما اأكد وقوف االأردن اإىل جانب ال�سعب 

حتى  و�سمودهم  ن�سالهم  يف  الفل�سطيني 

تتحقق اأهدافهم بزوال هذا االحتال الذي 

ب���ات ال��وح��ي��د يف ه���ذا ال���ق���رن ال����ذي ي��ن��ادي 

العامل فيه بتحقيق ال�سام.

ب��اأن االأردن القوي هو االأق��در على  ون��وه 

عن  الظلم  ودف��ع  الن�سال  م�سرية  موا�سلة 

النهج  وهذا  القد�س،  والدفاع عن  فل�سطن 

القومي لن نحيد عنه ابدا.

ب���ت���زوي���د  ق������ام  االأردن  اأن  اإىل  ول����ف����ت 

التي  كافة  بالوثائق  الفل�سطينين  االأ�سقاء 

الثبات  م��ن  ال�سيخ ج��راح  اأه���ايل ح��ي  متكن 

الرامية  املخططات  جميع  اأم��ام  وال�سمود 

القد�س  يف  الدميغرافيا  طبيعة  تغيري  اإىل 

ال�سريف.

االأج���اء  ال�سهداء  ال����وزراء  رئي�س  وح��ي��ا 

االإ�سرائيلي  ال��ع��دوان  ج���راء  ارت��ق��وا  ال��ذي��ن 

دفاعا عن الق�سية الفل�سطينية

االنباط- عّمان

اأك�����د رئ��ي�����س جم��ل�����س االأع����ي����ان ف��ي�����س��ل 

الفايز اأن االأردن قوي بف�سل حكمة قيادته 

حتقيق  وا�ستطاع  �سعبه،  ووع��ي  الها�سمية 

امل��ج��االت  ال��ك��ث��ري م��ن االجن����ازات مبختلف 

خال املئوية االأوىل من عمر الدولة.

ودع�������ا خ������ال ل���ق���ائ���ه ام���������س االث����ن����ن، 

والنقابية  واحل��زب��ي��ة  ال�سعبية  الفاعليات 

اإرب����د، اجلميع  واالج��ت��م��اع��ي��ة يف حم��اف��ظ��ة 

اإىل الت�سدي لكل من يحاول العبث باأمننا 

والت�سكيك  االأه���ل���ي  و���س��ل��م��ن��ا  وا���س��ت��ق��رارن��ا 

والقومية. العروبية  مبواقفنا 

الفاعليات  م��ع  لقاءاته  اإن  الفايز  وق��ال 

ال���ت���ي مت���ث���ل خم��ت��ل��ف اأط����ي����اف وم���ك���ون���ات 

منذ  ك��اف��ة،  ب��امل��ح��اف��ظ��ات  االأردين  املجتمع 

االأع��ي��ان،  جمل�س  دار  يف  اأي����ار  �سهر  ب��داي��ة 

ت��ن��اق�����س جم��م��ل ال��ق�����س��اي��ا ال��وط��ن��ي��ة ال��ت��ي 

الرملانية  االن��ت��خ��اب��ات  ق��وان��ن  تت�سدرها 

واالأحزاب واحلكم املحلي.

اإىل  تهدف  اللقاءات  ه��ذه  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

الفعاليات  الآراء  وال�����س��م��اع  االأف��ك��ار  ت��ب��ادل 

ف�سًا  املختلفة،  الوطنية  الق�سايا  ح��ّول 

اإىل ح��ل��ّول ملختلف  ال��ت��وا���س��ل و���س��وال  ع��ن 

���س��ي��م��ا يف ظ��ل  ال���راه���ن���ة، وال  ال���ت���ح���دي���ات 

الظروف احلالية التي مير بها الوطن.

اللقاء، عدة حماور  الفايز خال  وطرح 

اجلامعة،  الوطنية  بالهوية  ُتعنى  رئي�سة 

االجتماعية،  وال��ع��دال��ة  ال��ق��ان��ون،  و���س��ي��ادة 

اإ�سافة  وحلولها،  االقت�سادية  والتحديات 

الرتكيبة  يراعي  انتخاب جديد  قانون  اإىل 

ويتجاوز  ال�سائدة،  والثقافة  االجتماعية 

ال�سوت الواحد.

احل���وارات،  اج���راء  املرجعية يف  اأن  وب��ن 

وت����ب����ادل االأف����ك����ار وال��������روؤى ح����ول جم��م��ل 

ال���ت���ط���ل���ع���ات وال���ط���م���وح���ات وال���ت���ح���دي���ات، 

واالأوراق  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ث��واب��ت  م��ن  منبثقة 

ال��ن��ق��ا���س��ي��ة ال���ت���ي ط���رح���ه���ا ج���ال���ة امل��ل��ك 

ال��ذي  ال�سامل  واال���س��اح  االأردن  مل�ستقبل 

ال�سعب  اليه  ويتطلع  جالته  اليه  ي�سعى 

االأردين.

الفايز  دعوة  بدورها،  الفعاليات،  وثمنت 

�سامل  وطني  حوار  لقاءات  لعقد  ومبادرته 

واآليات  واالإداري،  ال�سيا�سي  االإ�ساح  حول 

راأ�سها  وعلى  التحديات،  خمتلف  مواجهة 

ال��ت��ح��دي��ات االق��ت�����س��ادي��ة، وت��ع��زي��ز ال��ق��ي��م 

االإ���س��ام��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة واالن��ت��م��اء وال���والء 

للوطن وقائده.

وب��ي��ن��ت اأن ت��ع��دي��ل ت�����س��ري��ع��ات االإ���س��اح 

وطنية  حكومة  يفرز  اأن  ينبغي  ال�سيا�سي 

الداخلية،  التحديات  معاجلة  على  ق���ادرة 

وم��ن��ه��ا ال��و���س��ع االق���ت�������س���ادي وا���س��ت�����س��راء 

ال���ف�������س���اد، ف�������س���ًا ع����ن اإط�������اق احل���ري���ات 

العامة، ما يتطلب تعديات جوهرية على 

ب��اع��ت��م��اد ق��ائ��م��ة وطنّية  ق��ان��ون االن��ت��خ��اب، 

احل��زب��ي��ة،  واالئ��ت��اف��ات  االأح�����زاب  ت�سكلها 

اإىل  االأردين،  املجتمع  ثقافة  جت��اه��ل  دون 

من  لتتمكن  �سيا�سية،  اأح���زاب  دم��ج  ج��ان��ب 

الو�سول اإىل الرملان.

واأ����س���ارت ال��ف��ع��ال��ي��ات اإىل اأه��م��ي��ة اي��ج��اد 

االقت�سادية  التحديات  ب�ساأن  ناجعة  حلول 

امل��خ��ت��ل��ف��ة، وم���ع���اجل���ة ال��ف��ق��ر وال��ب��ط��ال��ة، 

���س��ي��ا���س��ات ناجعة  ات��ب��اع  م��وؤك��دي��ن ����س���رورة 

ت��ك��ف��ل حت��ق��ي��ق ال���ع���دال���ة االج��ت��م��اع��ي��ة بن 

ج��م��ي��ع امل���واط���ن���ن، واإي����ج����اد ط����رق ل��رف��ع 

م�����س��ت��وى وج����ودة اخل���دم���ات امل��ق��دم��ة لهم، 

وت��ب��ن��ي اخل��ط��ط ال��ت��ي ت�����س��ج��ع اال���س��ت��ث��م��ار 

وحتفز التنمية يف خمتلف مناطق الوطن.

االنباط- عمان

 ق�����ال رئ���ي�������س ال��������وزراء ال���دك���ت���ور ب�����س��ر 

االأردن  وي��ق��دم��ه  ق��دم��ه  م��ا  اإن  اخل�����س��اون��ة 

الفل�سطينية  للق�سية  و�سعباً  وحكومة  ملكاً 

يقدمه  مل  ال�سقيق  الفل�سطيني  ولل�سعب 

اأحد.

جل�سة  ختام  يف  ال���وزراء  رئي�س  واأ���س��اف 

جم��ل�����س ال���ن���واب ال��ت��ي خ�����س�����س��ت مل��ن��اق�����س��ة 

ال������ع������دوان االإ�����س����رائ����ي����ل����ي ع���ل���ى ال�����س��ع��ب 

منا  دائ���م  وق�����س��م  وف���اء  “هذا  الفل�سطيني 

وبلداً،  وموؤ�س�سات  و�سعباً  قيادة  االأردن  يف 

ب���اأن���ن���ا يف م���رك���ب واح�����د ل��ن�����س��رة ال�����س��ع��ب 

امل�سروعة  احل��ق��وق  والإح��ق��اق  الفل�سطيني 

قيام  يف  حقه  واأول��ه��ا  الفل�سطيني  لل�سعب 

ذات  الناجزة  امل�ستقلة  الفل�سطينية  الدولة 

حزيران  من  الرابع  خطوط  على  ال�سيادة 

1967 وعا�سمتها القد�س ال�سرقية”. لعام 

ال�سيا�سي  حراكنا  اإن  اخل�ساونة:  وق��ال 

يف اإط�����ار امل��م��ل��ك��ة وحت���رك���ات ح��ك��وم��ت��ه��ا يف 

الدنيا،  به  نباهي  الها�سمية  القيادة  اإط��ار 

ون���ح���ن م����ن ت��ك�����س��ر ع���ل���ى ����س���اب���ة م��وق��ف 

قيادتنا ودولتنا حماوالت لت�سفية الق�سية 

ب�سبب  حو�سرنا  من  ونحن  الفل�سطينية، 

ب�سبب  حو�سرنا  باأننا  ونعتز  امل��واق��ف  ه��ذه 

تتعب  امل���ب���ادئ  اأن  م���وؤك���دا  املواقف”  ه���ذه 

ولكنها ال تخذل.

و���س��دد رئ��ي�����س ال�����وزراء ع��ل��ى اأن ال��دول��ة 

ال�سعب  م��ك��ون��ات  جميع  ت��دع��م  واحل��ك��وم��ة 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي وال ت���دع���م ف�����س��ي��ا ب��ع��ي��ن��ه، 

م�����س��ي��ف��اً اأن���ن���ا ح���ك���وم���ة وط���ن���ي���ون ول�����س��ن��ا 

تدافع  حكومة  ونحن  ليرالين،  حكومة 

عن  وتدافع  واملبداأ،  والكرامة  احلقوق  عن 

و�سنداً وظهرياً  �سيانة االأردن ليبقى قادراً 

لفل�سطن واأهلها واحلق الفل�سطيني الذي 

لن تنعم املنطقة باأي ا�ستقرار طاملا اأن هذا 

احلق مل يتم احقاقه.

واأك������د رئ��ي�����س ال��������وزراء اأه���م���ي���ة ج��ل�����س��ة 

جم��ل�����س ال����ن����واب ال����ي����وم ال���ت���ي خ�����س�����س��ت 

ال�سعب  على  االإ�سرائيلي  العدوان  ملناق�سة 

عاطفية  جل�سة  ه��ذه  ق��ائ��ًا:  الفل�سطيني، 

ووط��ن��ي��ة وه��ام��ة حت���دث ف��ي��ه��ا ال��ك��ث��ري من 

اأخ���واين واأخ��وات��ي اأع�����س��اء جمل�س ال��ن��واب 

اال�ستفزاز  بهذا  مدفوعة  جيا�سة  بعواطف 

هذا  اأن  خ�سو�ساً  واالن��ت��ه��اك��ات،  واجل��رائ��م 

امل��ج��ل�����س ي��ع��ر ع���ن ���س��ع��ب��ن��ا االأب�����ي ال��ب��ط��ل 

ولي�س  ال��ع��رب��ي��ة  للق�سايا  دائ��م��اً  وامل�����س��ان��د 

الفل�سطينية”. للق�سية  فقط 

وق������ال يف ه�����ذا ال�������س���دد: ه�����ذا جم��ل�����س 

اململكة  ن��واب  ملجل�س  ف�سام  اململكة،  ن��واب 

اململكة،  حكومة  وهذه  الها�سمية،  االأردنية 

ف�����س��ام حل��ك��وم��ة امل��م��ل��ك��ة ال��ت��ي اع��ت��ز بكل 

اأفرادها، والتي ت�سم بن جنباتها  فرد من 

اأو  اأب�����ا  اأو  اأخ�����ا  امل��ج��ل�����س  ه����ذا  ي�����س��م  ك���م���ا 

االأردن  عن  داف��ع  منا�سل  اأو  ل�سهيد  �سليا 

وفل�سطن” .

ال�سفري  لطرد  النيابية  امل��ذك��رة  وب�سان 

رئ��ي�����س  اأ������س�����ار  االردن،  يف  اال����س���رائ���ي���ل���ي 

الكثري من  اأن احلكومة لديها  اإىل  الوزراء 

بالت�ساور مع جمل�س  �ستتدار�سها  اخليارات 

النواب و�ستعود للمجل�س و�ستكون باإذن اهلل 

مب�ستوى احلدث.

واأك���د رئ��ي�����س ال����وزراء ب��اأن��ن��ا دول���ة ت��اأخ��ذ 

امل�سلحة  ومعيار  منظومة  وف��ق  ال��ق��رارات 

للتح�سن  اأواًل  ت��ت�����س��دى  ال��ت��ي  ال��وط��ن��ي��ة 

�سنداً  يكون  اأن  لي�ستطيع  ب��االأردن  اخلا�س 

وظهرياً لكل الق�سايا العربية واأولها احلق 

الفل�سطينية. والق�سية  الفل�سطيني 

 العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الكرادشة

 التربية: 8703 معلمين في المحافظات 
تلقوا الجرعة األولى من مطعوم كورونا

 تيار األحزاب الوسطية يؤكد وقوفه خلف القيادة 
الهاشمية إلنهاء العدوان على فلسطين

 فرق تفتيش األمانة توجه 75 انذارا 
لمنشآت مخالفة

 توفر فرص للتدريب في مهنة 
الخياطة بالمفرق

 دير عال: اعتماد مدرستي معدي 
والبالونة الخذ مطعوم كورونا

عمان االنباط

الها�سمي  امل��ل��ك��ي  ال���دي���وان  رئ��ي�����س  ن��ق��ل   

امللك  تعازي جالة  العي�سوي  يو�سف ح�سن 

الكراد�سة بوفاة  اإىل ع�سرية  الثاين  عبداهلل 

لانتخاب  امل�ستقلة  الهيئة  عام  اأمن  وال��دة 

الدكتور عواد الكراد�سة.

مع  هاتفي  ات�سال  يف  العي�سوي،  واأع���رب 

اأ�سرة املرحومة، عن تعازي وموا�ساة جالة 

امللك، �سائا اهلل اأن يتغمدها بوا�سع رحمته

االنباط- عمان

حم��اف��ظ��ات  يف  م��ع��ل��م��ن   8703 ت��ل��ق��ى   

من  االأوىل  اجلرعة  االثنن،  ام�س  اململكة 

الوطنية  احلملة  اط��ار  يف  ك��ورون��ا،  مطعوم 

لتطعيم املعلمن التي بداأتها وزارة ال�سحة 

وال��ت��ع��ل��ي��م  ال���رتب���ي���ة  وزارة  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون 

ل��ل��ع��ودة  ا���س��ت��ع��داداً  االأزم������ة؛  اإدارة  وخ��ل��ي��ة 

االآم��ن��ة ل��ل��م��دار���س ل��ل��ع��ام ال��درا���س��ي املقبل 

.2021/2022

وقالت اأمن عام وزارة الرتبية والتعليم 

ل���ل�������س���وؤون امل���ال���ي���ة واالداري�����������ة ال���دك���ت���ورة 

يف  للتطعيم  مركزا   45 اإن  قبيات،  جن��وى 

املحافظات بداأت منذ �سباح اليوم با�ستقبال 

التطعيم،  من�سة  على  امل�سجلن  املعلمن 

امل��ح��اف��ظ��ات  يف  امل��ط��ع��وم  متلقي  اأن  مبينة 

ي�سكلون 60 باملئة من العدد امل�ستهدف لهذا 

اليوم والبالغ نحو 14 الف معلم ومعلمة.

اململكة  يف  للمعلمن  الكلي  ال��ع��دد  وبلغ 

املطعوم  م��ن  االأوىل  اجل��رع��ة  تلقوا  ال��ذي��ن 

م���ن���ذ ب�����دء احل���م���ل���ة -ب���ح�������س���ب ال���دك���ت���ورة 

قبيات- 20083 معلما ومعلمة. 

االنباط- عمان

 اأك����د ت��ي��ار االأح������زاب ال��و���س��ط��ي��ة وق��وف��ه 

امللك  بقيادة  االردن��ي��ة  الدبلوما�سية  خلف 

واإق��ل��ي��م��ي��ا ودول��ي��ا  ال��ث��اين حمليا  ع��ب��د اهلل 

حقيقية  عملية  بحلول  للخروج  �سعيها  يف 

على  الغا�سم  االإ�سرائيلي  ال��ع��دوان  الإن��ه��اء 

ال�سام  واإح����ال  الفل�سطينية،  االأرا����س���ي 

ق��رارات  وف��ق  الفل�سطينية  ال��دول��ة  باإقامة 

الدولية. ال�سرعية 

وقال التيار يف بيان ام�س االأحد، اإن هبة 

للخروج  حقيقية  ف��ر���س��ة  ت�سكل  االأق�����س��ى 

الإجن���از  الفل�سطيني  االن��ق�����س��ام  ح��ال��ة  م��ن 

م�سروع التحرر الوطني الفل�سطيني ودحر 

الفل�سطينية  الدولة  الغا�سب وقيام  الكيان 

وعا�سمتها القد�س ال�سريف.

ال��ذي ي�سطدم  الوقت  اأن��ه يف  اإىل  واأ�سار 

ف��ي��ه اه���ل ال��ق��د���س وامل��راب��ط��ون ع��ل��ى ار���س 

ف��ل�����س��ط��ن يف م���واج���ه���ة ج���ن���ود االح���ت���ال 

االردنية  ال��دول��ة  ف��اإن  ف�ساداً،  عاثوا  الذين 

تواجه  الثاين  عبداهلل  امللك  جالة  بقيادة 

انطاقا  االح���ت���ال؛  وعن�سرية  غطر�سة 

من املوقف االأردين الثابت يف رف�س �سيا�سة 

اال�ستعمارية. االحتال 

ووج������ه ال���ت���ي���ار حت���ي���ة اج������ال واك������رام 

الفوالذية  واالرادة  الفل�سطينية  لل�سواعد 

العدو  يفاجئ  ال���ذي  الفل�سطيني  لل�سعب 

دوم����ا ب��ط��اق��ات ه��ائ��ل��ة ت��ت��ف��ج��ر يف حل��ظ��ات 

�سعبي  ن�سال  �سكل  على  حا�سمة  تاريخية 

امل��ح��ت��ل  ب��ك��ل ام��ك��ان��ات��ه ح��ت��ى زوال  ي���ق���اوم 

ار���س  ع��ل��ى  الفل�سطينية  ال���دول���ة  واق���ام���ة 

فل�سطن وعا�سمتها القد�س ال�سريف.

االنباط-عمان

ل��دائ��رة  ال��ت��اب��ع��ة  التفتي�س  ف��رق  وج��ه��ت 

ال��رق��اب��ة وال��ت��ف��ت��ي�����س ال�����س��ح��ي وامل��ه��ن��ي يف 

اأم���ان���ة ع��م��ان 75 ان����ذارا مل��ن�����س��اآت خم��ال��ف��ة، 

االح������د، جن���م ع��ن��ه��ا 7 خم���ال���ف���ات ���س��ح��ي��ة 

ومهنية و4 اغاقات، وذلك من خال 642 

زيارة.

االنباط- املفرق

لتمكن  امل�ستقبل  رواد  منظمة  اأع��ل��ن��ت 

اأف���������راد امل���ج���ت���م���ع���ات ع����ن ف����ر�����س ت���دري���ب 

ل��ل�����س��ب��اب وال�����س��اب��ات ب��ق�����س��د ال��ت��وظ��ي��ف يف 

جمال اخلياطة بالتعاون مع بلدية ارحاب 

اجلديدة.

وقالت املنظمة اإن التدريب الذي �سيكون 

ب��دع��م من  امل��ف��رق  ت��دري��ب مهني  يف م��رك��ز 

يتلقى  اأ�سهر  �ستة  ي�ستمر   ،2 قدرة  برنامج 

ن��ظ��ري��ة وعملية  امل��ت��درب م��ه��ارات  خ��ال��ه��ا 

ت��وؤه��ل��ه ل��ل��ت��ق��دم الم��ت��ح��ان م���زاول���ة امل��ه��ن��ة، 

بهدف تعزيز �سمود الاجئن واملجتمعات 

امل�����س��ي��ف��ة ب��ت��م��وي��ل م��ن احل��ك��وم��ة االأمل��ان��ي��ة 

وال�����س��ن��دوق االئ��ت��م��اين ل��احت��اد االأوروب���ي 

وال��وك��ال��ة  ال�����س��وري��ة،  ل��اأزم��ة  لا�ستجابة 

اأجل التنمية. االإ�سبانية للتعاون من 

التدريب  ف��رتة  خ��ال  املتدرب  ويح�سل 

ع��ل��ى ب���دل م��وا���س��ات مب��ع��دل ث��اث��ة اأي���ام 

اأ�سبوعية. تدريبية 

الفر�س  هذه  من  لا�ستفادة  وي�سرتط 

اأّن يكون املتقدم اأردنيا اأو �سوريا، ومتعطا 

18 عاما  ع��ن ال��ع��م��ل، وي����رتاوح ع��م��ره ب��ن 

و30 عاما.

االنباط- دير عال

ال�سحية  ال�����س��وؤون  م��دي��ر  م�����س��اع��د  ق���ال 

مب���ح���اف���ظ���ة ال���ب���ل���ق���اء ل���������س����وؤون دي�����ر ع��ا 

ال���دك���ت���ور م���ن���اور ال��غ��و���س��ة ان���ه مت اع��ت��م��اد 

ومدر�سة  للبنات  الثانوية  معدي  مدر�ستي 

الباونة االأ�سا�سية للبنن كمركزين الخذ 

مطعوم كورونا، مبينا ان برنامج املطاعيم 

�سي�ستمر على مدار �ستة ايام الأخذ اجلرعة 

االأوىل من اللقاح.

وب������داأت ال����ك����وادر ال�����س��ح��ي��ة ب���ل���واء دي��ر 

ك��ورون��ا  ل��ق��اح  اع��ط��اء  ب��رن��ام��ج  ع��ا بتنفيذ 

يف  االإداري���ة  وال��ك��وادر  واملعلمات  للمعلمن 

مديرية الرتبية والتعليم للواء.

20 الثالثاء   18 / 5 / 2021



املحلي
30

االنباط- عّمان

و1104  وف����اة   17 ت�����س��ج��ي��ل  ع���ن  ال�����س��ح��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 

اإ�سابات بفريو�س كورونا امل�ستجد يف اململكة ام�س االثنني، 

لريتفع العدد االإجمايل اإىل 9276 وفاة و725258 اإ�سابة.

وتوزعت االإ�سابات اجلديدة على 481 حالة يف حمافظة 

ال��ع��ا���س��م��ة ع��ّم��ان، 168 ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة اإرب����د، م��ن��ه��ا 3 

 87 ال��زرق��اء،  106 ح���االت يف حمافظة  ال��رم��ث��ا،  ح���االت يف 

حالة يف حمافظة البلقاء، 74 حالة يف حمافظة الكرك، 35 

املفرق،  حمافظة  يف  حالة   35 الطفيلة،  حمافظة  يف  حالة 

35 حالة يف حمافظة عجلون، 32 حالة يف حمافظة ماأدبا، 

25 حالة يف حمافظة جر�س، 25 حالة يف حمافظة العقبة، 

حالة واحدة يف حمافظة معان.

واأ���س��ار امل��وج��ز االإع��ام��ي ال�����س��ادر ع��ن رئ��ا���س��ة ال���وزراء 

الن�سطة حالّيا و�سل  اأن عدد احلاالت  اإىل  ال�سحة  ووزارة 

دِخ��ل��ت 
ُ
اأ ال��ت��ي  احل���االت  ع��دد  بلغ  بينما  ح��ال��ة،   11085 اإىل 

70 حالة، يف  81 حالة، فيما غادرت  امل�ست�سفيات  اإىل  اليوم 

حني بلغ اإجمايل عدد احلاالت املوؤّكدة التي تتلقى العاج 

706 حاالت. يف امل�ست�سفيات 

اململكة،  يف  للم�ست�سفيات  اال�ستيعابية  ال��ق��درة  وح��ول 

ال�سمال  اإقليم  يف  العزل  اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة  اأن  املوجز  بني 

العناية  اأ���س��ّرة  اإ���س��غ��ال  ن�سبة  بلغت  بينما  باملئة،   15 بلغت 

اأجهزة التنّف�س  اإ�سغال  27 باملئة، فيما بلغت ن�سبة  احلثيثة 

اال�سطناعي يف االإقليم ذاته 16 باملئة.

الو�سط  اإقليم  يف  العزل  اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة  اأن  واأ�ساف 

العناية  اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة  باملئة، يف حني و�سلت   14 بلغت 

اأج��ه��زة  اإ���س��غ��ال  ن�سبة  بلغت  فيما  ب��امل��ئ��ة،   28 اإىل  احلثيثة 

12 باملئة. التنّف�س اال�سطناعي 

 6 اإقليم اجلنوب  العزل يف  اأ�سّرة  اإ�سغال  كما بلغت ن�سبة 

 10 احلثيثة  العناية  اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة  بلغت  بينما  باملئة، 

باملئة، فيما بلغت ن�سبة اإ�سغال اأجهزة التنّف�س اال�سطناعي 

يف االإقليم ذاته 9 باملئة.

1530 حالة �سفاء اليوم يف  كما اأ�سار املوجز اإىل ت�سجيل 

العزل املنزيل وامل�ست�سفيات، لي�سل اإجمايل حاالت ال�سفاء 

اإىل 704897 حالة.

ال��ي��وم،  اأج�����ري  خم���رّي���اً  ف��ح�����س��اً   31185 اأن  واأ�����س����اف 

بدء  منذ  اأج��ري��ت  التي  الفحو�سات  ع��دد  اإج��م��ايل  لي�سبح 

ن�سبة  اأن  اإىل  الف��ت��اً  فح�ساً،   6972177 االآن  وحتى  ال��وب��اء 

54ر3  اإىل قرابة  اليوم و�سلت  الفحو�سات االإيجابّية لهذا 

والتي  اأم�����س  ي��وم  �سجلت  التي  الن�سبة  م��ع  مقارنة  باملئة، 

22ر4 باملئة. بلغت 

االنباط- عمان

عمان  جت��ارة  غرفة  اإدارة  جمل�س  ق��رر 

خ������ال ج��ل�����س��ة ط����ارئ����ة ع���ق���ده���ا م�����س��اء 

ال���ف   200 ت��خ�����س��ي�����س  االث�����ن�����ني،  ام�������س 

ال��ت��ج��اري  ال��ق��ط��اع  م��ن  كم�ساهمة  دي��ن��ار 

�سمود  لدعم  عمان  بالعا�سمة  واخلدمي 

غ��زة يف  وق��ط��اع  القد�س  االأه���ل يف مدينة 

وجه العدوان اال�سرائيلي الغا�سم.

�ستقوم  للغرفة،  �سحفي  بيان  وح�سب 

جت������ارة ع����م����ان ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق م����ع ال��ه��ي��ئ��ة 

اخل���ريي���ة االردن���ي���ة ال��ه��ا���س��م��ي��ة الإي�����س��ال 

وامل�ستلزمات  االأدوي���ة  من  العيني  الدعم 

ال��ط��ب��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة ب��ح�����س��ب االح��ت��ي��اج��ات 

ال���ط���ارئ���ة ال������واردة ل��ل��ه��ي��ئ��ة م���ن اجل��ه��ات 

الطبية يف مدينة القد�س وقطاع غزة.

العامة  الهيئة  اع�����س��اء  املجل�س  ودع���ا 

ال��دع��م  وت��ق��دمي  ال���ن���داء  لتلبية  ل��ل��غ��رف��ة 

لاأهل يف مدينة القد�س وقطاع غزة من 

خال الهيئة ، م�سريا اىل ان جتارة عمان 

معهم  وال��ت��ع��اون  للتن�سيق  ا�ستعداد  على 

بهذا اخل�سو�س.

ه��ذه  اأن  ال��غ��رف��ة  اإدارة  جم��ل�����س  واك����د 

العامة  الهيئة  الرمزية هي من  امل�ساهمة 

التي  للت�سحيات  تقديراً  وت��اأت��ي  للغرفة 

عن  ل��ل��دف��اع  فل�سطني  يف  االأه���ل  يقدمها 

امل���ق���د����س���ات وال��ق�����س��ي��ة امل���رك���زي���ة ل��اأم��ة 

العربية.

وقرر املجل�س تنظيم وقفة رمزية اأمام 

للتعبري  املقبل  ال�سبت  يوم  الغرفة  مبنى 

الكيان  جل��رائ��م  واالإدان����ة  اال�ستنكار  ع��ن 

داعيا  الفل�سطيني،  ال�سعب  بحق  املحتل 

القطاع  وممثلي  االقت�سادية  الفعاليات 

عمان  العا�سمة  يف  واخل��دم��ي  ال��ت��ج��اري 

فيها. للم�ساركة 

االنباط- عمان

 اأعلن مر�سد طيور العقبة التابع للجمعية 

طائر  ت�سجيل  ع��ن  الطبيعة  حلماية  امللكية 

ال��راأ���س، وهو من  �سوداء  الع�سفورية  القرة 

االأنواع النادرة يف اململكة.

وق�����ال م���دي���ر امل���ر����س���د امل��ه��ن��د���س ف��را���س 

الرحاحلة اإن فرق الر�سد تتابع يوميا حركة 

اإىل  م�سريا  ومراقبتها،  لت�سجيلها  الطيور 

الراأ�س  ���س��وداء  الع�سفورية  القرة  طائر  اأن 

من االأن��واع النادرة جدا، وجرى ر�سده الأول 

املحتلة  فل�سطني  قبل مراقبني يف  م��رة من 

عام 1989، لكن هذا الت�سجيل هو اأول توثيق 

وم�ساهدة له على اأر�س اململكة.

االأوىل  ال��ل��ح��ظ��ة  اأن  ال���رح���اح���ل���ة  واأك�������د 

اأق��رب  ب��دت مم��ي��زة، وك��ان ال�سكل  للم�ساهدة 

لع�سفور الدويري ال�سائع اإال اأن اللون االأ�سود 

الكامل الذي يغطي واجهة ج�سمه كان ملفتا 

تفا�سيله  م��ن  التيقن  ا�ستدعى  م��ا  للنظر؛ 

يعد  الت�سجيل  ه��ذا  اأن  مو�سحاً  وت�سنيفه، 

اإ���س��اف��ة ل��ن��وع ج��دي��د على قائمة االأن�����واع يف 

مر�سد الطيور والعقبة ب�سكل عام.

واأ�سار اإىل توفر اأع��داد كبرية من الطيور 

امل���ه���اج���رة، م��ن��ه��ا ال�����س��ف��رد اأو م���رع���ة امل���اء 

“املريعي” الذي يقدر تعداده يف العقبة ب� 10 
اآالف طائر، مبينا اأنه يقوم با�سرتاحة خال 

عودته من اإفريقيا باجتاه مناطقه االأ�سلية 

يف اأوروب��ا، داعيا اجلميع يف حال العثور عليه 

تركه لياأكل من خ�سا�س االأر���س ليتمكن من 

ا�ستعادة عافيته ليكمل رحلته.

وك���ان امل��ر���س��د خ���ال ال�����س��ن��وات املا�سية، 

النادرة،  الطيور  ع��دد من  ت�سجيل  اأعلن عن 

البي�ساء  اجل��ب��ه��ة  ذو  ال�����س��غ��ري  االإوز  م��ن��ه��ا 

وطائر البط احلمراوي اأبي�س العينني املهدد 

ب��االن��ق��را���س ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال��ع��امل وامل����درج 

ع��ل��ى ال��ق��ائ��م��ة احل����م����راء ل���احت���اد ال����دويل 

ل�سون الطبيعة، وطائر “ اآكل املحار اأو اآكل 

ال�سدفيات” الذي يعد اأحد االأنواع النادرة يف 

االأردن.

ويعد مر�سد طيور العقبة من اأهم املناطق 

بيانات  وت�سري  املهاجرة،  الطيور  ال�سرتاحة 

ما  ت�سجيل  اإىل  ال��ط��ي��ور  مر�سد  يف  االأن����واع 

يزيد عن 57 باملئة من كامل االأن��واع امل�سجلة 

على م�ستوى اململكة.

االنباط- عمان

ن��اق�����س اع�����س��اء جم��ل�����س ال����ن����واب، ام�����س 

االث�����ن�����ني، خ������ال ج���ل�������س���ة ع���ق���ده���ا ام�������س 

ال�سعب  على  االإ�سرائيلي  العدوان  االثنني، 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي، ب��ح�����س��ور رئ���ي�������س ال�������وزراء 

الدكتور ب�سر اخل�ساونة وهيئة الوزارة.

واأك�����د رئ��ي�����س جم��ل�����س ال���ن���واب امل��ح��ام��ي 

اأن الق�سية الفل�سطينية  عبداملنعم العودات 

واح��د، وكل  رج��ل  جتمعنا جميعا على قلب 

م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��ق�����س��ي��ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة نحن 

جميع  الفل�سطيني  ال�سعب  ينال  حتى  معه 

ح��ق��وق��ه امل�����س��روع��ة، و���س��ن��ب��ق��ى م��ع��ه��م حتى 

�سيادة  ذات  م�ستقلة  فل�سطينية  دولة  اإقامة 

وعا�سمتها القد�س ال�سريف.

وث���م���ن امل���ج���ل�������س وق������وف ج���ال���ة امل��ل��ك 

عبداهلل الثاين اإىل جانب احلق الفل�سطيني 

الفل�سطينية  ال��دول��ة  اإق��ام��ة  على  واإ���س��راره 

وع��ا���س��م��ت��ه��ا ال��ق��د���س، داع��ي��ا اإىل ال��ت��اح��م 

ال��وط��ن��ي وال��وق��وف خلف ج��ال��ة امل��ل��ك مبا 

يخ�س الق�سية الفل�سطينية ليتمكن ال�سعب 

الفل�سطيني من نيل حقوقه امل�سروعة.

التي  النيابية  امل��ذك��رة  اإن  ال��ع��ودات  وق��ال 

تطالب  املجل�س  اأع�����س��اء  جميع  عليها  وق��ع 

ب���ط���رد ال�����س��ف��ري االإ����س���رائ���ي���ل���ي م���ن ع��م��ان، 

هي  اأب��ي��ب  ت��ل  م��ن  االأردين  ال�سفري  و�سحب 

االآن على طاولة جمل�س الوزراء، م�سريا اإىل 

�ستجمع  ال��ن��واب  ملجل�س  العامة  االأم��ان��ة  اأن 

م��ن��اق�����س��ات ال���ن���واب واإر����س���ال���ه���ا ل��ل��ح��ك��وم��ة، 

ون�سرها بعد ذلك.

حتدثوا  ن��واب   103 هناك  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

6 �ساعات متتالية، حول العدوان  على مدار 

االإ���س��رائ��ي��ل��ي ع��ل��ى ال�����س��ع��ب ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي، 

مواجهة  يف  االأ�سقاء  وم�ساندة  دعم  جم��ددا 

ال����ع����دوان وج��م��ي��ع اأ����س���ك���ال االع����ت����داء على 

والرتحيل  التهجري  وحم���اوالت  املقد�سات 

الأهايل حي ال�سيخ جراح بالقد�س ال�سريف.

وط���ال���ب ال���ن���واب يف م��ن��اق�����س��ات��ه��م ب��ط��رد 

ال�����س��ف��ري االإ���س��رائ��ي��ل��ي م��ن ع��م��ان، و�سحب 

اأبيب، والعمل على  ال�سفري االأردين من تل 

باتفاقية  النظر  واإع��ادة  الغاز  اتفاقية  اإلغاء 

وادي عربة.

اإن�����س��اف  اإىل  ال������دويل  امل��ج��ت��م��ع  ودع������وا 

ال�����س��ع��ب ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي، وع������دم االن���ح���ي���از 

على  وع��دوان��ه��ا  االح��ت��ال  �سلطة  ملمار�سات 

ال�����س��ع��ب االأع������زل وامل���ق���د����س���ات االإ���س��ام��ي��ة 

يف  التحتية  ال��ب��ن��ى  وا���س��ت��ه��داف  وامل�سيحية 

قطاع غزة وممار�سة جميع اأ�سكال التطهري 

العرقي والتهجري الأهايل حي ال�سيخ جراح 

يف القد�س ال�سريف.

املرتكبة بحق  اإىل اجل��رائ��م  ن��واب  واأ���س��ار 

املحرمة  االأ�سلحة  وا�ستخدام  الفل�سطينيني 

قطاع  يف  التحتية  والبنى  العزل  �سد  دوليا 

ال�سهداء  م��ئ��ات  ارت��ق��اء  يف  ت�سبب  م��ا  غ���زة، 

واجل�����رح�����ى، م��ع��ظ��م��ه��م م����ن االأط�����ف�����ال يف 

جرمية و�سفوها باالإرهابية الب�سعة.

الفل�سطيني  ال�سعب  النواب �سمود  وحيا 

يف مواجهة االحتال، واثنوا على ما �سطره 

الفل�سطينية  واملقاومة  الفل�سطيني  ال�سعب 

يف معركته للدفاع عن اأر�سه ومقد�ساته.

اإ�سرائيل  ال��ن��واب  جمل�س  اأع�ساء  وحمل 

امل�����س��وؤول��ي��ة ع��م��ا ي���ج���ري داخ�����ل االأرا�����س����ي 

مت��ار���س��ه  م��ن��ظ��م  اإره�����اب  م��ن  الفل�سطينية 

االأع��زل  الفل�سطيني  ال�سعب  بحق  اإ�سرائيل 

م���ن خ����ال ال��ق�����س��ف وال���ق���ت���ل وال���ت���دم���ري، 

ي�ستهدف  االح��ت��ال  جي�س  اأن  اإىل  م�سريا 

االأطفال وال�سيوخ والن�ساء وامل�ساجد.

ج���زءا  ل��ي�����س  االأردن  اأن  ال����ن����واب  وب����ني 

فيها  ط��رف  ب��ل  الفل�سطينية  الق�سية  م��ن 

الفل�سطينية  االأردن���ي���ة  ال��ع��اق��ة  ت�سكله  مل��ا 

م��ن ت��راب��ط ع��ل��ى م���دى ال��ت��اري��خ، فامل�سري 

اإىل  ال�سعبني، ودع���وا احل��ك��وم��ة  ب��ني  واح���د 

اأم���ام حمكمة  اإ���س��رائ��ي��ل  ت��دي��ن  رف��ع ق�سايا 

اجلنايات الدولية وتعرية جرائم االحتال، 

ل��ك��ي ال مت���ر ه����ذه اجل����رائ����م ال���ت���ي وث��ق��ه��ا 

العزل  وا�ستهدفت  بال�سورة  احل��ر  االإع���ام 

واالطفال.

ودعوا الف�سائل الفل�سطينية اإىل توحيد 

بينهم  االنق�سام  واإنهاء  الفل�سطيني  ال�سف 

للتمكن من مواجهة االحتال.
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االنباط- عمان

العامة  لل�سركة  العامة  الهيئة  عقدت   

اجتماعها  والتموين  لل�سوامع  االأردن��ي��ة 

ال�����س��ن��وي ال���ع���ادي مل��ن��اق�����س��ة ن��ت��ائ��ج اع��م��ال 

للعام  اخلتامية  وح�ساباتها  للعام  ال�سركة 

.2020

ام�س  لل�سركة  �سحفي  ب��ي��ان  وبح�سب 

ال�سركة  ادارة  االثنني، قدم رئي�س جمل�س 

ال���دك���ت���ور اأن�����ور ال��ع��ج��ارم��ة اي���ج���ازاً ح��ول 

اجن������ازات ال�����س��رك��ة رغ����م ك���ل ال�����س��ع��وب��ات 

اجتاحت  التي  ال�سحية  الظروف  وتبعات 

مبجملها  انعك�ست  وال��ت��ي  ب��اأ���س��ره  ال��ع��امل 

���س��ل��ب��اً ع��ل��ى م���ع���دالت ا���س��ت��غ��ال االأ����س���ول 

والدفع باجتاه رفع الكلف الت�سغيلية.

اإدارة  اأن  ال���ع���ج���ارم���ة  ال���دك���ت���ور  واك�����د 

ال�������س���رك���ة ب���ك���اف���ة اأرك����ان����ه����ا مت���ك���ن���ت م��ن 

حت�����س��ني ك���ف���اءة ال��ت�����س��غ��ي��ل واإع������ادة م�����س��ار 

املحافظة  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال��رب��ح��ي��ة،  حتقيق 

وممتلكاتها  ال�سركة  اأ�سول  دميومة  على 

دي���ن���ار، حيث  م��ل��ي��ون  5ر63  ن��ح��و  ال��ب��ال��غ��ة 

ت���ت���ن���وع ا����س���ول���ه���ا ب����ني ����س���وام���ع ت��خ��زي��ن 

وم��ط��ح��ن��ة وم�����س��ت��ودع��ات م�����ردة وج��اف��ة 

اإ�سافة اإىل تفريغ بواخر احلبوب يف ميناء 

العقبة.

يف  اأعمالها  اختتمت  ال�سركة  اأن  وب��ني 

اإ���س��غ��ال  متو�سط  بتحقيق  امل��ن�����س��رم  ال��ع��ام 

�سنوي ي�سل 7ر48 باملئة من �سعات تخزين 

امل�ساحات  باملئة من  3ر44  ونحو  ال�سوامع 

ون�سبة  امل���ردة،  للم�ستودعات  التخزينية 

اجل��اف��ة،  امل�ستودعات  م�ساحات  م��ن  7ر60 

من  باملئة   65 مبتو�سط  املطحنة  وت�سغيل 

لتفريغ  اإ�سافة  الكاملة  االإنتاجية  طاقتها 

28 باخرة.

واأو���س��ح ال��ع��ج��ارم��ة اأن ت��ل��ك امل��وؤ���س��رات 

مبجملها  �سكلت  مالية  اأرق��ام  اإىل  ترجمت 

م��ي��زان��ي��ة ال�����س��رك��ة وحت��ق��ي��ق جم��م��ل اإي���راد 

باملئة   41 منها  دينار،  مليون  6ر22  بواقع 

ن��ت��ي��ج��ة ع��م��ل��ي��ات ال�������س���رك���ة م����ع ال��ق��ط��اع 

اخلا�س و 59 باملئة مع القطاع العام.

اخلزينة  برفد  قامت  ال�سركة  ان  واك��د 

املتحققة  املالية  الفوائ�س  بكافة  العامة 

ل��دي��ه��ا اإ����س���اف���ة ل���دف���ع ك���اف���ة امل�����س��ت��ح��ق��ات 

ال�سريبية.

ال��ع��ج��ارم��ة ع��ل��ى ج���ه���ود وزارة  واث���ن���ى 

ال�����س��ن��اع��ة وال���ت���ج���ارة وال��ت��م��وي��ن وك��ف��اءة 

ا���س��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا يف ال���ت���ح���وط ب��امل��خ��زون 

ال���وط���ن���ي اال����س���رتات���ي���ج���ي م����ن احل���ب���وب 

ابعاده  بكافة  والتحكم  واالأع��اف  والغذاء 

ل�����س��م��ان ت��وف��ريه دون ان��ق��ط��اع وب��ن��وع��ي��ة 

عليها  احل�����س��ول  يف  ق��ي��ود  ودون  منا�سبة 

وب�سعر يف متناول اجلميع.

وحتتفظ  م��ت��ع��اق��دة  ال�����س��رك��ة  اأن  واف����اد 

وتتجاوز  االآمنة  احلدود  تفوق  مب�ستويات 

ما هو متعارف عليه، حيث متتلك ال�سركة 

 19 لنحو  يكفي  القمح  م��ادة  م��ن  خم��زون��ا 

14 �سهرا  �سهرا ومن مادة ال�سعري يكفي ل� 

ع���دا ع���ن امل���خ���زون م���ن امل�����واد ال��ت��م��وي��ن��ي��ة 

االأخرى.

اىل  ت��ت��ط��ل��ع  ال�����س��رك��ة  ادارة  اإن  وق�����ال 

باأفاق  العناية  جل  وتويل  اعمالها  تطوير 

واأوج������ه ا���س��ت��ث��م��ار م��ق��درات��ه��ا ل��ت��وظ��ي��ف��ه��ا 

ب�����س��ك��ل اف�������س���ل، ب���ه���دف ت���ن���وي���ع م�����س��ادر 

ا�سولها  وا�ستثمار  انفاقها  و�سبط  دخلها 

وت��ط��وي��ر م��وج��ودات��ه��ا وحت��دي��ث خ��ط��وط 

اإن��ت��اج��ه��ا وت��و���س��ع��ة ق��درت��ه��ا اال���س��ت��ي��ع��اب��ي��ة 

النمو  مل��وائ��م��ة  واالإن��ت��اج��ي��ة  وال��ت��خ��زي��ن��ي��ة 

امللكية  ال�����روؤى  م��ع  ان�����س��ج��ام��اً  االإ���س��ك��اين 

مكانة  تعزيز  جتاه  احلكومية  والتوجهات 

االردن من االأمن الغذائي.

االنباط- عمان

اخ���م���دت ف����رق االإط�����ف�����اء، ام االث���ن���ني، 

يف  للبول�سرتين  م�سنع  يف  ���س��ب  ح��ري��ق��ا 

منطقة املوقر.

مديرية  با�سم  االإعامي  الناطق  وقال 

االأمن العام، اإن كوادر االإطفاء يف مديرية 

دف�����اع م����دين ����س���رق ع���م���ان وب���اإ����س���ن���اد من 

م���دي���ري���ة دف�����اع م����دين م����اأدب����ا، ت��ع��ام��ل��ت، 

م�����س��اء ال���ي���وم، م��ع ح��ري��ق ���س��ب يف م�سنع 

)بول�سرتين(  ع��ازل��ة  م���واد  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي 

مب�ساحة اإجمالية قدرت بحوايل األف مرت 

احلريق  واخمدت  املوقر،  مبنطقة  مربع، 

وال�سيطرة عليه.

و����س���ارك يف ع��م��ل��ي��ات اإخ���م���اد احل��ري��ق، 

ال���ع�������س���رات م����ن اآل�����ي�����ات ال�����دف�����اع امل����دين 

العملياتية وعدد كبري من رجال االإطفاء.

اإ����س���اب���ات  اأي  احل���ري���ق  ع���ن  ي��ن��ت��ج  ومل 

ب����������االأرواح، وج�����رى ف��ت��ح حت��ق��ي��ق مل��ع��رف��ة 

ماب�سات احلريق.

االنباط- عمان

ن��ظ��م��ت م���دي���ري���ة ال��ت��وع��ي��ة واالإع������ام 

االثنني،  ام�س  ال�سحة،  وزارة  يف  ال�سحي 

ور�سة ل�سباط ارتباط مكافحة التدخني، 

تطبيق  يف  عملهم  باآلية  تعريفهم  بهدف 

�سيا�سة منع التدخني وفق قانون ال�سحة 

العامة رقم 47 لعام 2008 وتعدياته.  

وت�سمنت الور�سة بح�سب بيان �سحفي، 

ال���ي���وم االث����ن����ني، ت��و���س��ي��ح��اً ل����اإج����راءات 

لتطبيق  االرت��ب��اط  �سباط  م��ن  املطلوبة 

�سيا�سة منع التدخني يف املوؤ�س�سات ال�سحية 

التي  املخالفات  على  التفتي�س  واإج����راءات 

االقت�سادية  املن�ساآت  يف  بالتدخني  تتعلق 

العام خال  مب�ساركة من مندوبي االأم��ن 

اجلوالت امليدانية.

ك���م���ا ت�����س��م��ن��ت ال���ت���ع���ري���ف ب�����اإج�����راءات 

واالأم��اك��ن  االأل��ع��اب  اأم��اك��ن  على  التفتي�س 

عاما   18 �سن  دون  ه��م  م��ن  ت�ستقبل  ال��ت��ي 

من  اليافعني  �سحة  على  احلفاظ  بهدف 

اأ����س���رار ال��ت��دخ��ني وم��ن��ت��ج��ات ال��ت��ب��غ على 

اخ��ت��اف اأن��واع��ه��ا. واك���دت ال����وزارة املهام 

التدخني  ملنع  االرت��ب��اط  ب�سباط  املتعلقة 

باأوامر  التزاماً  االأرجيلة  اأو تقدمي خدمة 

الدفاع التي متنع تقدميها داخل االأماكن 

املغلقة.

االنباط- عمان

بجهود  االأردين  الوطني  احل���زب  اأ���س��اد 

ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��د اهلل ال���ث���اين ال��داع��م��ة 

حقوقه  عن  والدفاع  الفل�سطيني  لل�سعب 

وعا�سمتها  امل�ستقلة  دول��ت��ه  اإق��ام��ة  ح��ت��ى 

القد�س.

واأ������س�����اف احل������زب يف ب���ي���ان ل�����ه، ام�����س 

االث��ن��ني، “ال اأح��د ينكر اجل��ه��ود االأردن��ي��ة 

ال�سعب  الظلم عن  �سبيل رفع  امل�ستمرة يف 

احلقيقي  ال�سند  اليوم  وه��و  الفل�سطيني، 

ال�سهيونية  ال��ه��ج��م��ة  وج���ه  يف  وال���داع���م 

ال��ي��وم �سد  ي��ج��ري  م��ا  وخ��ا���س��ة  ال�سر�سة، 

اأهلنا يف غزة وال�سفة الغربية”.

الباد  واأك��د احل��زب وقوفه خلف قائد 

ق�سايا  جتاه  امل�سرفة  الوطنية  مواقفه  يف 

االأمة، ويف مقدمتها الق�سية الفل�سطينية 

كبريا جراء ممار�سات  تواجه خطرا  التي 

االحتال اليوم يف القد�س وجميع املناطق 

املحتلة يف فل�سطني.

 األردنية للصوامع والتموين تناقش نتائج 
اعمالها وحساباتها الختامية للعام 2020

 الدفاع المدني يخمد حريقا بمصنع 
في الموقر

 الصحة تنظم ورشة لضباط ارتباط 
مكافحة التدخين

 الوطني األردني يشيد بجهود 
الملك في الدفاع عن فلسطين
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ال��ذي   2020 الللبللاد  حالة  تقرير  رجللح 

ي�صدره املجل�س االقت�صادي واالجتماعي، 

التحول  �صرعت  كورونا  جائحة  تكون  اأن 

الللرقللمللي واالنللتللقللال نللحللو مللنللظللومللة دفللع 

اإلكرتوين يف و�صائط النقل العام.

بللللاأن  يللللللرى  مللللن  هللللنللللاك  اأن  واأ�للللللصللللللاف 

�للصللكلللللت عللامللا ملل�للصللرعللا ولي�س  اجلللائللحللة 

حمليا  النقل  قطاع  يف  مغريا  بال�صرورة 

بللعلل�للس  يف  تلللغلللري  ومل  �لللصلللرعلللت  اأنللللهللللا  اأي 

ت�صري يف اجتللاه معني،  كانت  التي  االأمللور 

ال�صمان  يف  اال�صرتاك  ا�صرتاط  ان  مبينا 

االجللللتللللمللللاعللللي للللللللحللل�لللصلللول علللللللى اللللدعلللم 

احلكومي �صكل دفعة باجتاه دمج امل�صغلني 

الفرديني وتنظيم عملهم يف خطوة توؤكد 

التحول نحو القطاع الر�صمي املنتظم.

واأكد التقرير �صرورة ا�صتغال جائحة 

كللللورونللللا للللللتلل�للصللريللع ملللن وتلللللرية مللعللاجلللة 

مع  الللفللرديللة،  بامللكية  املرتبطة  امل�صاكل 

ب�صكل  املللو�للصللوع  هللذا  اإىل  النظر  �للصللرورة 

التكنولوجيا  ا�للصللتللخللدام  يللراعللي  متكامل 

وو�صع معايري وا�صحة للخدمة والرقابة 

احللول  على  فقط  االعتماد  ولي�س  عليها 

الللتللقللللليللديللة املللرتللبللطللة بللتللاأ�للصلليلل�للس �للصللركللات 

امللل�للصللغلللللني دون ملللراعلللاة ملل�للصللتللوى  ودملللللج 

املقدمة. اخلدمة 

و�صدد على �صرورة اإعطاء وزارة النقل 

ملف  يف  ح�صل  كما  وقياديا  تن�صيقيا  دورا 

وجماالت  نواح  يف  الطرق،  على  ال�صامة 

اأخرى كالنقل احل�صري امل�صتدام، م�صريا 

فللر�للصللة  �للصللكلللللت  كلللورونلللا  جللائللحللة  اأن  اىل 

با�صتخدام  اأو  م�صيا  للتنقل  للمواطنني 

الللللدراجللللات اللللهلللوائللليلللة، وال�للصلليللمللا خللال 

اأوقلللللات حللظللر الللتللجللول بللاملللركللبللات خللال 

�صهري اآذار وني�صان العام املا�صي، وهو ما 

اأطلللللق حلللوارا عللامللا حللول جاهزية �للصللوارع 

امللللدن واللللقلللرى يف املللملللللكللة حلللركللة امللل�للصللاة 

والدراجات.

واأكللللد الللتللقللريللر اأن مللتللطلللللبللات املللرحلللللة 

ت�صغيل  يف  تكمن  النقل  قطاع  يف  احلالية 

اللللبلللنللليلللة الللتللحللتلليللة اللللقلللائلللملللة واإداراتلللللهلللللا 

اال�صتمرارية  ت�صمن  بللكللفللاءة  و�صيانتها 

واال�للصللتللدامللة وتللزيللد مللن كللفللاءة منظومة 

اللللنلللقلللل يف تلل�للصللهلليللل حلللركلللة االأ�لللصلللخلللا�لللس 

اأن  مو�صحا  التكاليف،  بللاأقللل  والب�صائع 

اأ�صاليب  يتطلب  املفاهيم  التحول يف  ذلك 

ي�صكل  اأنللله  كللمللا  خمتلفة،  وكللفللاءات  اإدارة 

عن  احلكومية  النفقات  لتخفي�س  فر�صة 

�للصللراكللات مللع القطاع  الللدخللول يف  طللريللق 

واللل�للصللغلليللل  االإدارة  جمللللاالت  يف  اخللللا�لللس 

وال�صيانة.

اخللتللبللارا  �صكلت  اجلللائللحللة  اإن  وا�للصللاف 

ملللنللعللة خلللدملللات الللنللقللل املللخللتلللللفللة، وبلللرزت 

احلاجة الإعادة درا�صة اأمناط نقل الركاب 

واإملللكلللانللليلللة اخلللتللل�لللصلللار عللللددهللللا، وتلللوفلللري 

متعددة  خدمات  تقدمي  يف  املرونة  بع�س 

اأن  اإىل  نف�صها، الفتا  الو�صائط  با�صتخدام 

توفري املرونة يف هذا املجال �صيزيد منعة 

مقدمي اخلدمة يف مواجهة االأزمات.

هيئة  ا�صتحداث  �صرورة  التقرير  واأكد 

تتمثل  قلللد  املللللروريللللة  لللللل�للصللامللة  قلليللاديللة 

مبجل�س اأعلى، على اأن تكون الهيئة تابعة 

املرورية. لل�صامة  الوطني  للمجل�س 

االنباط- عمان

 قلللللال رئللليللل�لللس جمللللللل�لللس اللللللنلللللواب امللللحلللاملللي عللبللداملللنللعللم 

يف  االأو�للصللاع  لتدهور  االأوىل  اللحظات  ومللنللذ  اإنلله  الللعللودات 

املللبللارك وحميط  االأقلل�للصللى  امل�صجد  ويف  اللل�للصللريللف،  الللقللد�للس 

احللللرم الللقللد�للصللي اللل�للصللريللف، وحلللي اللل�للصلليللخ جللللراح، وجمل�س 

التطورات  واهللتللمللام  م�صوؤولية  بكل  يتابع  االأردين  الللنللواب 

ال�صعب  لها  يتعر�س  التي  الهمجية  واالعتداءات  املاأ�صاوية 

ال�صفة  وبقية مدن  القد�س ويف قطاع غزة،  الفل�صطيني يف 

التاريخية. الغربية، ومدن فل�صطني 

جمل�س  عقدها  الللتللي  اخلللا�للصللة  اجلل�صة  خللال  واأ�للصللاف 

ب�صر  الدكتور  الوزراء  رئي�س  بح�صور  االثنني  ام�س  النواب 

اخللل�للصللاونللة وهلليللئللة اللللللوزارة لللبللحللث اللللعلللداون اال�للصللرائلليلللللي 

املجل�س  رئللا�للصللة  اإن  واملللقللد�للصللات،  الفل�صطيني  ال�صعب  على 

االأخلللوة  مللع  بالتن�صيق  الللنلليللابلليللة،  فل�صطني  وجلللنللة  قللامللت، 

الفل�صطينيني بحملة ات�صاالت وا�صعة النطاق على م�صتوى 

االحتاد الربملاين العربي، واالحتاد الربملاين لدول منظمة 

الربملانية  املجموعات  من  العديد  ومع  االإ�صامي،  التعاون 

خطورة  اإىل  االنتباه  لفت  اأجللل  من  الللدويل،  امل�صتوى  على 

الفل�صطيني،  ال�صعب  وم�صتقبل  حياة  على  التطورات  هذه 

وعلى اأمن وا�صتقرار املنطقة كلها.

واأ�للللصللللار اإىل اأنلللنلللا حللقللقللنللا علللللى هللللذا اللل�للصللعلليللد خللطللوات 

الكيان  يرتكبها  التي  اجلرائم  على  الرتكيز  باجتاه  مهمة 

اللل�للصللهلليللوين، وعلللللللى امللل�للصللوؤوللليللة الللقللانللونلليللة واالأخلللاقللليلللة 

الكيان  ذلك  اإلزام  يف  ومنظماته  وهيئاته  الدويل  للمجتمع 

املللتللمللرد علللللى الللقللوانللني الللدوللليللة وحمللا�للصللبللتلله، والللتللنللديللد 

وتللهللديللده  الللاإنلل�للصللانلليللة،  وممللار�للصللاتلله  الللعللنلل�للصللري،  ب�صلوكه 

اللللدائلللم لللللل�للصللام اللللعلللامللللي، بللرفلل�للصلله االعللللللرتاف بللاحلللقللوق 

امل�صتقلة  دولته  اإقامة  ومنها  الفل�صطيني  لل�صعب  امل�صروعة 

على اأر�صه بعا�صمتها القد�س ال�صريف .

روؤ�صاء  من  وعدد  ت�صرف  باالأم�س  اأنه  اإىل  العودات  ونوه 

الثاين  عللبللداهلل  امللللللك  جللالللة  بلقاء  الللنللواب  جلللان جمل�س 

الذي اأكد من جديد على العاقة اخلا�صة التي جتمع بني 

يوجد  ال  انه  �صارم  ب�صكل  وقال  والفل�صطينيني،  االأردنيني 

نغري  لن  واأننا  االأردن،  من  اأكرث  الفل�صطينيني  تدعم  دولة 

بالن�صبة  وكللذلللك  احلللقللوق،  هللذه  يخ�س  فيما  اأبللدا  موقفنا 

وامل�صيحية. االإ�صامية  ومقد�صاتها  للقد�س 

تركزت  امللك  جالة  اأجللراهللا  التي  االتلل�للصللاالت  ان  وبللني 

جانب  اإىل  اللل�للصللراع،  جللوهللر  حللل  على  العمل  �للصللرورة  على 

اجلهود املبذولة لوقف الغارات الوح�صية على غزة، الأن ما 

وبالتايل  االإ�صرائيلية،  للمار�صات  نتيجة  هو  حاليا  يجري 

�صيظل  الو�صع  فاإن  واإال  اأ�صا�صه  من  ال�صراع  حل  من  بد  ال 

يتفجر على هذا النحو من وقت الآخر.

الظروف  االأردنية يف هذه  الدولة  اأن وحدة موقف  واأكد 

االأولويات، وجميعنا على قلب رجل  اأوىل  الع�صيبة هو من 

يتعلق  �صاأن  كل  ، ويف  وفل�صطني  بالقد�س  يتعلق  فيما  واحد 

وا�صتقراره. واأمنه  بلدنا  الفل�صطينية وم�صالح  بالق�صية 

وكان العودات دعا يف م�صتهل اجلل�صة اإىل قراءة الفاحتة 

على اأرواح �صهداء فل�صطني.

االنباط- عمان

 حلل�للصللل بلللرنلللاملللج بلللكلللاللللوريللل�لللس اللللعلللاج 

الطبيعي يف كلية علوم التاأهيل يف اجلامعة 

الكامل من االحتاد  االعتماد  االأردنية على 

الطبيعي. للعاج  العاملي 

وقلللللللال علللمللليلللد اللللكللللللليلللة الللللدكللللتللللور زيللللاد 

االثنني،  ام�س  للجامعة  بيان  يف  احلوامدة 

كللللليللة علوم  الللطللبلليللعللي يف  الللعللاج  قلل�للصللم  اإن 

الللتللاأهلليللل يللعللدُّ ملللن اأكللللرب االأقللل�لللصلللام يف هللذا 

ع�صو   11 عللللليلله  ويللقللوم  االأردن،  يف  املللجللال 

الدكتوراه  درجللة  حملة  مللن  تدري�س  هيئة 

املاج�صتري،  درجللة  حملة  من  واحللد  وع�صو 

الدرجات  هللذه  على  ح�صلوا  قد  وجميعهم 

املللرمللوقللة يف  اجلللامللعللات  اأهلللم  مللن  العلمية 

الربنامج  خريجي  ان  اإىل  م�صريا  الللعللامل، 

تواكب  التي  العلمية  مبوؤهاتهم  ميتازون 

اأحدث التطورات يف التخ�ص�س. واأ�صاف اأن 

الق�صم ح�صل اأخريا على املوافقات املبدئية 

العاج  يف  ماج�صتري  بللرنللامللج  ال�للصللتللحللداث 

العهد  ويل  موؤ�ص�صة  مللن  بدعم  الريا�صي، 

املتوقع  ومللن  االأردنلليللة،  االأوملللبلليللة  واللجنة 

البدء با�صتقبال الطلبة يف الربنامج مطلع 

الللعللام اجلللامللعللي الللقللادم. واأ�للصللار احلللوامللدة 

وللللللمللرة   2019 علللام  يف  بلللداأ  الللقلل�للصللم  اأن  اإىل 

الللعللاج  يف  املاج�صتري  درجلللة  مبللنللح  االأوىل 

الللطللبلليللعللي بللتللخلل�للصلل�للس اجللللهلللاز الللعلل�للصللبللي 

والللعلل�للصلللللي الللهلليللكلللللي، وملللن املللتللوقللع تخرج 

الف�صل  على  الربنامج  االأوىل من  االأعللداد 

الدرا�صي الثاين للعام اجلامعي احلايل.

 1999 عللام  افتتاحه  مت  الق�صم  اأن  يذكر 

حلليللث كلللان ميللنللح يف املللرحلللللة االأوىل درجللة 

وتخرج  الطبيعي،  العاج  يف  البكالوري�س 

من الربنامج كوكبة من اخلريجني الذين 

يف  عللدة  ومنظمات  م�صت�صفيات  يف  يعملون 

االأردن واملنطقة.

الللعللاملللي للعاج  وتللعللد مللنللظللمللة االحتللللاد 

بهذا  تعنى  عاملية  منظمة  اأكلللرب  الطبيعي 

القيام  بللعللد  اعللتللمللادهللا  ومتللنللح  التخ�ص�س 

منح  يعد  فيما  للربامج،  تف�صيلي  بتقييم 

البكالوري�س هذا االعتماد اعرتاًفاً  برنامج 

بللللجللللودة مللل�لللصلللتلللوى الللللربنللللامللللج واخللللطلللط 

يتبعها. التي  الدرا�صية 

االنباط- عمان

 اعلللللللنلللت درا�لللللصلللللة حلللديلللثلللة ملل�للصللرتكللة 

والللعللمللل  الللعللامللليللة  اللل�للصللحللة  منظمتي  بللني 

يقتل  طويلة  ل�صاعات  العمل  ان  الدولية، 

يف  �صنوياً،  االأ�صخا�س  مللن  االآالف  مئات 

اجتللللاه يللللزداد �لللصلللوءا، وقلللد يللتلل�للصللارع اأكللرث 

ب�صبب وباء كورونا.

درا�صة  اأول  يف  بحثية،  ورقة  واأو�صحت 

عللامللليللة علللن اللللوفللليلللات املللرتللبللطللة بللالللعللمللل 

»البيئة  دورية  يف  ُن�صرت  طويلة،  ل�صاعات 

األلللف   745 اأن  االثلللنلللني،  املل�للس  اللللدولللليلللة« 

ب�صكتة  االإ�لللصلللابلللة  بلل�للصللبللب  ملللاتلللوا  �للصللخلل�للس 

املللرتللبللطللة  الللقلللللب  اأمللللرا�للللس  اأو  دملللاغللليلللة 

2016، وبلغت  بالعمل ل�صاعات طويلة عام 

عللام  عللن  بللاملللئللة   30 قللرابللة  اللللزيلللادة  ن�صبة 

.2000

وقالت مديرة اإدارة البيئة وتغري املناخ 

واللل�للصللحللة يف مللنللظللمللة اللل�للصللحللة الللعللامللليللة 

اأو  �صاعة   55 ملللدة  »الللعللمللل  اإن  نللريا  مللاريللا 

على  �صديداً  خطراً  ميثل  اأ�صبوعياً  اأكللرث 

ا�صتخدام  يف  »نللرغللب  م�صيفة  ال�صحة«، 

هللللذه املللعلللللومللات يف اللللرتويلللج مللللزيلللد من 

التحرك، واملزيد من احلماية للعمال«.

واأو�صحت الدرا�صة امل�صرتكة اأن معظم 

اللل�للصللحللايللا كلللانلللوا يف مللنللتلل�للصللف الللعللمللر اأو 

اأكللللرب، الفللتللة اىل ان االأ�للصللخللا�للس االأكلللرث 

�صرق  جنوب  يف  يعي�صون  الذين  هم  تاأثراً 

الذي  الهادي،  املحيط  غرب  واإقليم  اآ�صيا 

ي�صم ال�صني واليابان وا�صرتاليا.

وقلللاللللت اللللدرا�لللصلللة الللتللي ا�للصللتللنللدت اإىل 

 55 ملللدة  العمل  اإن  دوللللة   194 مللن  بلليللانللات 

بللزيللادة  مرتبط  اأ�صبوعياً  اأكللرث  اأو  �صاعة 

بن�صبة  الدماغية  بال�صكتة  االإ�صابة  خطر 

ب�صبب  اللللوفلللاة  خللطللر  وزيلللللادة  بللاملللئللة،   35

باملقارنة  باملئة،   17 بن�صبة  القلب  اأمرا�س 

 40 35 اإىل  باأولئك الذين يعملون ما بني 

اأ�صبوعياً. �صاعة 

وتناولت الدرا�صة الفرتة ما بني عامي 

ت�صمل  ال  فللهللي  وبللالللتللايل  و2016،   2000

جللائللحللة كلللورونلللا، لللكللن ملل�للصللوؤويل منظمة 

ال�صحة العاملية قالوا اإن الزيادة يف العمل 

ملللن امللللنلللزل وتلللبلللاطلللوؤ االقللتلل�للصللاد الللعللاملللي 

اللللنلللاجتلللني علللن حلللاللللة الللللطللللوارئ بلل�للصللبللب 

فريو�س كورونا رمبا زاد املخاطر.

 حققنا خطوات مهمة باتجاه التركيز على الجرائم التي يرتكبها االحتالل

 مجلس النواب يتابع األحداث في فلسطين منذ اللحظات االولى

العودات: الملك أكد العالقة الخاصة التي تجمع بين 
األردنيين والفلسطينيين

 األردنية تحصل على االعتماد الكامل من االتحاد
 العالمي للعالج الطبيعي

 دراسة: العمل لساعات طويلة يقتل مئات اآلالف سنويا

الثالثاء    18  /  5  / 2021

 تقرير حالة البالد: كورونا سرع من التحول الرقمي
 بخدمات النقل

املحلي

»البلديات التي اأ�صركت القطاع اخلا�س يف براجمها جنحت اما البلديات التي مل ت�صركه 

اإدارة م�صاريعها« ..هذه النتيجة خرج بها نائب رئي�س الوزراء وزير االإدارة  اأثبتت ف�صلها يف 

جديد  منط   ظهور  ناظريه  وبني  م�صمعه  وعلى  بيديه  مل�س  الللذي  كري�صان  توفيق  املحلية 

باأعيننا  راأينها  البلدية والتي  يعني بتح�صني جودة احلياة للمواطن على م�صتوى اخلدمات 

يف الرغبة باالرتقاء بجودة اخلدمات البلدية ، وتقدمي خدمات ذات جدوى عالية للمواطن 

املجال  يف  اخلللا�للس  القطاع  مللع  وال�صراكة  التوا�صل  ودعللم   ، اململكة  حمافظات  خمتلف  يف 

البلدي كم�صاهمة يف رفع ايرادات البلديات ،وخ�صخ�صة بع�س اخلدمات البلدية مع القطاع 

اخلا�س حتى تنجح م�صاريعها .

ا�صرتاتيجية  روؤيللة  وجللود  �للصللرورة  على  يللوؤكللد  لقاء  كللل  الللثللاين يف  اهلل  عبد  امللك  جالة 

وا�للصللحللة حتلللدد الللقلليللمللة امللل�للصللافللة الللتللي تللوفللرهللا املللملللللكللة يف قللطللاعللات الللتللجللارة واللل�للصللنللاعللة 

كافة اخلدمات  با�صتمرار يف توفري  الوطن احلكومة  قائد  واالأعمال ومع دعوة  واال�صتثمار 

االأ�صا�صية يعود ل�صبب وجيه ووحيد اأنها ت�صب يف م�صلحة هذا الوطن ، واملواطن ولي�س ثمة 

اأهم من حجري الزاوية ، الوطن واملواطن .

كلنا اأمل مب�صاركة �صباب الوطن يف تطوير برامج البلديات، و حتقيق روؤية جالة امللك 

عبد اهلل الثاين يف« متكني ال�صباب االأردين«، فجالته يوؤّكد دائماً على اأهمّية دور ال�صباب يف 

احلياة العاّمة و�صرورة دجمهم يف العمل العام، وت�صعيدهم للمواقع القيادّية. 

من  الكثري  كللريلل�للصللان،  توفيق  املحلية  االإدارة  وزيلللر  الللللوزراء  رئي�س  نللائللب  اىل  نكن  اأنللنللا 

االحرتام والتقدير مثمنني حفيظته املعرفية وا�صتقامته النادرة . 

بجهودكم  مللن حققتم  فللاأنللتللم  االأمللانللة  هللذه  على حمل  اهلل  عبد  اأبلللو  مللعللايل  اهلل  اأعللانللك 

وحققتم   ، وعللدمت  ما  تنجزون  زلتم  وال  فاأجنزمت  اأفللراده  و�صعادة  الوطن  طموح  وحر�صكم 

االأهداف املن�صودة ونلتم ر�صا اهلل ومن ثم ر�صا املواطنني يف جميع اأنحاء الوطن .

 سامر نايف عبد الدايم

 البلديات التي لم ُتشرك 
القطاع الخاص فشلت!!

نظيم اإلداري رقم   بدء العمل بنظام التَّ
22 للمعهد القضائي

 العدالة والتنمية يثمن الجهود الملكية 
لحماية المقدسات

 تأخير محدود ألدوار المياه في بعض 
مناطق لواء الجيزة

 اربد: ورشة حول الحركة الكشفية

ان االنباط- عمَّ

�صمية االأخري،  الرَّ  �صدر يف عدد اجلريدة 

الق�صائي  للمعهد  االإداري  للنللظلليللم  الللتَّ نللظللام 

 7 مللن  املللكللون   2021 ل�صنة   22 رقلللم  االأردين 

مواد.

واأ�للصللبللح الللنِّللظللام اللللذي �للصللدر ح�صب املللادة 

تاريخ  من  نافًذا  االأردين،  الد�صتور  من   120

�صمية. ن�صره يف اجلريدة الرَّ

اأنَّ  اإىل  الللنِّللظللام  مللن  الثَّانية  امللللادة  وت�صري 

الهيكل التَّنظيمي للمعهد يتكون من جمل�س 

وي�صم  مللديللر،  ونللائللب  ومللديللر  ورئلليلل�للس  اإدارة 

والتدريب  املعهد،  دبلوم  خم�س مديريات هي 

وال�صوؤون  واملالية،  الب�صرية  واملوارد  امل�صتمر، 

والتحول  املللعلللللومللات  وتكنولوجيا  االإداريلللللة، 

قللمللي، بللاالإ�للصللافللة اإىل ثللاث وحلللدات هي  الللرَّ

للملليللز  اخللللللليلللة والللتللخللطلليللط والللتَّ قلللابلللة اللللدَّ اللللرِّ

ويل. املوؤ�ص�صي واالت�صال والتَّعاون الدَّ

وامللللعلللهلللد الللقلل�للصللائللي هلللو اجللللهلللة الللر�للصللملليللة 

الوحيدة يف اململكة امل�صوؤولة عن اإعداد موؤهلني 

 ،1988 عام  ن�صئ 
ُ
واأ الق�صائية  الوظائف  لتويل 

الق�صائي  املعهد  نظام  اأحللكللام  مبوجب  ويعمل 

االأردين رقم 6 ل�صنة 2010 وتعدياته.

لتويل  موؤهلني  اإعللداد  اإىل  املعهد  ويهدف 

الُق�صاة،  كللفللاءة  ورفللع  الق�صائية،  الوظائف 

خال  من  العدل  وزارة  وموظفي  واملوفدين 

الدورات التدريبية التي يعقدها املعهد لهذه 

الغاية وتنمية مهارات البحث العلمي لديهم، 

وتبادل اخلربات والتعاون مع املعاهد املماثلة 

يف اللللللدول الللعللربلليللة واالجلللنلللبللليلللة، وتلل�للصللجلليللع 

يف  واالجنبية  العربية  الهيئات  مللع  التعاون 

جماالت العمل الق�صائي.

االنباط- عمان

اجلهود  والتنمية  العدالة  حللزب  ثمن   

الكبرية التي يبذلها جالة امللك عبداهلل 

اللللثلللاين حلللمللايللة املللقللد�للصللات االإ�للصللاملليللة 

وامل�صيحية يف مدينة القد�س ال�صريف.

ودعلللا احللللزب يف بلليللان، املل�للس االثللنللني، 

الللدولللة لللالللتللفللاف حللول  جميع مللكللونللات 

الللقلليللادة واللللوقلللوف خلللللفللهللا �للصللفللا واحللللدا، 

وتن�صيقاً  تللعللاونللاً  هللنللاك  اأن  اإىل  ملل�للصللرياً 

عللربلليللا ودولللليلللا علللللى خمللتلللللف امللل�للصللتللويللات 

اخلللطللري،  االإ�للصللرائلليلللللي  الت�صعيد  لللوقللف 

الفل�صطينيني  االأ�للصللقللاء  اأرواح  وحللمللايللة 

وممتلكاتهم.

االنباط- عمان

 

اإن  ملليللاهللنللا  االأردن  ملليللاه  �للصللركللة  قللالللت 

فللرقللهللا الللفللنلليللة تللعللمللل علللللى اإ�لللصلللاح خط 

مللللزود ملناطق  �للصللواقللة  رئلليلل�للس يف مللنللطللقللة 

جنوب عمان منذ �صاعات الفجر االأوىل.

واأو�لللصلللحلللت اللل�للصللركللة يف بلليللان �للصللحللايف 

تاأخري  اإىل  �صت�صطر  اأنها  االثللنللني،  ام�س 

�لللصلللخ امللللليللللاه ملللنللطللقللتللي اللللزمللليلللللللة وحلللملللام 

بح�صب  اللل�للصللخ  و�للصللتلل�للصللتللاأنللف  اللل�للصللمللوط، 

االنتهاء  فللور  م�صبقا  املعد  الللدور  برنامج 

من اأعمال ال�صيانة الطارئة.

االنباط- اإربد

 نللظللم مللركللز �للصللابللات امللللللزار اللل�للصللمللايل 

االثنني،  ام�س  اإربد،  �صباب  ملديرية  التابع 

حلللول  علللملللل  ور�للللصللللة  زووم،  تللطللبلليللق  عللللرب 

اىل  افرتا�صيا  وم�صريا  الك�صفية،  احلركة 

20 من  قللريللة �للصللمللد االأثلللريلللة، مبلل�للصللاركللة 

املركز. اأع�صاء 

عازر  رانللدا  الدكتورة  املللدربللة  وتناولت 

احلركة الك�صفية يف االأردن وتاريخ ن�صاأتها 

واأهلللدافلللهلللا واأهللملليللتللهللا ملللن حلليللث �للصللقللل 

املجتمع  خلدمة  وتاأهيله  الفرد  �صخ�صية 

امللللحلللللللي، ملل�للصللتللعللر�للصللة اأ�لللصللل�لللس ومللللهللللارات 

الرتبوية  واالأهللللداف  والللقللانللون  الك�صافة 

لهم.

وكيفية  امللل�للصللري  مللعللنللى  اىل  وتللطللرقللت 

يجب  الللتللي  االمللللور  واأهللللم  للله  التخطيط 

املنا�صبة  واملللابلل�للس  لللتللنللفلليللذه،  مللراعللاتللهللا 

باخلطوات  البدء  واأهمية  خاله،  للم�صي 

من  الللهللدف  اأن  مبينة  امللل�للصللري،  يف  االأوىل 

امل�صاركات  تدريب  على  العمل  هو  الور�صة 

علللللللى امللللللهلللللارات االأ�لللصلللا�لللصللليلللة يف اللللفلللنلللون 

باملجتمع  م�صاهمتهن  وتللعللزيللز  الك�صفية 

اطاعهن  خللال  مللن  اإيللجللابلليللة،  بطريقة 

روح  وتطوير  الك�صفية  الفنون  اأبللرز  على 

التعاون والعمل اجلماعي بينهن.
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�أ�سا�س  على  بع�سهم  م��ع  �ل��ن��ا���س  ليتعامل  عنه  �أد�ف���ع  م��ب��د�أ  ي��ج��اب��ي��ة  ��إل �لثقافة 

�ل��ف��ارغ،  وم��ب��د�أ  �ل��ك��اأ���س �  �مل��ل��ىء م��ن  �ل��ن��ف��ور، وم��ب��د�أ ي�ستخدم �جل���زء  �ل��ق��ب��ول � 

يجابية  ��إل على  �لبناء  و�لنتيجة  �لتنافر،   � �لتالقي  ومبد�أ  �لفو�رق،   � �جلو�مع 

�ل�سلبية:  �

�سياء  ��أ وجتنب  عليه  و�لبناء  و�ملنتج   باملفيد  �لبدء  تعني  يجابية  ��إل �لثقافة   .1

�ل�سلبية. �إلىل  توؤدي  و�لتي  للو�قعية  توؤول  �لتي �  �أو  �ملفيدة  غري 

يجابية حتتاج ملهار�ت �إلت�سال ديناميكية لعر�س �ملو�سوع و�لو�سول  2. �لثقافة ��إل

خذ. ��أ و��إلفادة �  �لعطاء  �أمل  �ملرجوة على  للنتائج 

ولو  حتى  عليه  �لبناء  ميكن  جامعاً  ي�سّكل  �لكاأ�س  م��ن  �مل��ل��ىء  �جل��زء  ثقافة    .3

بالتالقي. �لن�سبة  هذه  بزيادة  ُقدماً  �مل�سي  وممكن  قليلة،  ن�سبته  كانت 

من  �لفارغ  �جلزء  على  قر�ر�تهم  يبنون  �ل�سلبيات  عن  و�لباحثون  �ملت�سائمون   .4

ول. ��أ �ملربع  للتقوقع يف  يوؤدي  وبالطبع هذ�  �لكاأ�س، 

تكوين  لغايات  �سلبية   � باإليجابية  �لعالية  و�لقمم  لالأمام  �لتطلع  مطلوب   .5

�لنو�يا. ح�سن  ثقافة  وتر�سيخ  �لعموم  على  �ل�سباب  لدى  تنويرية  ثقافة 

جناز  �ملعتمة، و�لفرح � �حلزن، و��إل �مل�سيئة ولي�س  �لنظرة للجو�نب  6. مطلوب 

للخلف، وغريها. �لرت�جع  ُقدماً �  و�مل�سي  و�لتقدم  خفاق،  ��إل  �

ي��ك��ون��و� من��وذج��اً  �أن  ل��غ��اي��ات  ب��ي��ده��م،  و��أخ����ذ  ��إلي��ج��اب��ي��ن  ت�سجيع  م��ط��ل��وب   .7

وعطائهم. و�إلجناز�تهم  روؤ�هم  على  للبناء  �أقر�نهم  بن  يحتذى 

وتر�سخ  �لهد�مة   � �ملنتجة  �لنرية  لالأفكار  توؤول  يجابية  ��إل �لثقافة  ب�سر�حة: 

ت�����س��ال وغ��ريه��ا، وت���وؤول  ث��ق��اف��ة �جل��م��ال يف �ل��ل��غ��ة و�ل��ك��الم و�حل����و�ر وم���ه���ار�ت ��إل

خفاق، وتفاءلو� باخلري جتدوه، فهاّل جعلنا  للتفاوؤل كطريق للنجاح و�لبعد عن ��إل

يجابية! ��إل �أ�سا�سها  �ليومية  حياتنا 

د.محمد طالب عبيدات

 ثقافات إيجابية
 ال سلبية

الثالثاء    18  /  5  / 2021

االنباط-عمان

ل�����س��وؤون  �مللكية  �للجنة  ع���ام  �أم���ن  و���س��ف 

�ل����ق����د�����س ع�����ب�����د�هلل ك����ن����ع����ان، ��ع�������ت�������د�ء�ت 

�ملحتلة  و�لقد�س  فل�سطن  على  ��إل�سر�ئيلية 

عن�سري  ف�سل  ومنهج  وح�سي  بربري  بعمل 

»�برتهايد« �سد ��أهل و�ملقد�سات يف ��أر��سي 

�ملحتلة.

�لتاريخية  �لها�سمية  �ل��و���س��اي��ة  �أن  و�ك���د 

���س��م��ان��ة ���س��رع��ي��ة ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى �مل��ق��د���س��ات 

��إل����س���الم���ي���ة و�مل�����س��ي��ح��ي��ة يف �ل���ق���د����س، وه��ي 

�لد�عم و�ل�سياج �ملنيع للحفاظ و�سون �لهوية 

�أمام  �ملحتلة  �لقد�س  ملدينة  ��أ�سيلة  �لعربية 

�سيا�سة �لتهويد و���ستيطان ��إل�سر�ئيلية.

وقال يف بيان �سحايف �م�س ��ثنن �إلن �لبيان 

��فرت��سي  ���ستثنائي  لالجتماع  �خلتامي 

م��ف��ت��وح �ل��ع�����س��وي��ة ل��ّل��ج��ن��ة �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة على 

يف  ��أع�����س��اء  �ل���دول  خارجية  وزر�ء  م�ستوى 

��إل���س��الم��ي �خل��ا���س ببحث  �ل��ت��ع��اون  منظمة 

)�لقوة  �إل�سر�ئيل  بها  تقوم  �لتي  ��ع��ت��د�ء�ت 

�لفل�سطينية،  ��أر�س  �لقائمة با�حتالل( يف 

�لذي  �ل�سريف  �لقد�س  على مدينة  وحتديد�ً 

�ل��دور  �همية  �أك��د  �ل�سعودية،  برئا�سة  �أنعقد 

يف  �لتاريخية  �لها�سمية  و�لو�ساية  ��أردين 

دعم �سمود ��أهل يف �لقد�س.

�لقد�س  ل�سوؤون  �مللكية  �للجنة  �أن  و��ساف 

ت���وؤك���د �أه���م���ي���ة وم���رك���زي���ة وف��ع��ال��ي��ة �مل��وق��ف 

�لق�سية  جتاه  و�سعباً،  قيادة  �لثابت؛  ��أردين 

و�أن  �ل���ق���د����س،  �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة وج���وه���رت���ه���ا 

�لو�ساية �لها�سمية �لتاريخية على �ملقد�سات 

ممثلة  �ل��ق��د���س؛  يف  و�مل�سيحية  ��إل���س��الم��ي��ة 

ب�����س��اح��ب �ل��و���س��اي��ة ج��الل��ة �مل��ل��ك ع��ب��د �هلل 

�لتاريخية  للت�سحيات  �متد�د�ً  ت�سكل  �لثاين، 

ب��ق��ي��ادت��ه  ز�ل  وم�����ا  ��أردن،  ق���دم���ه���ا  �ل���ت���ي 

�ملقد�سي  و�لثبات  �ل�سمود  لدعم  �لها�سمية 

�ل�سهيونية  �لتهويدية  �لهجمة  �ليوم يف ظل 

يف حي �ل�سيخ جر�ح و�سلو�ن و�مل�سجد ��ق�سى 

و�لكنائ�س  �ل�سريف  �لقد�سي  �حلرم  �ملبارك/ 

جميعها ومدينة غزة.

للو�ساية  �لد�عم  ��إل�سالمي  �ملوقف  وثمن 

�ل���ه���ا����س���م���ي���ة �ل���ت���اري���خ���ي���ة ع���ل���ى �مل���ق���د����س���ات 

��إل�سالمية و�مل�سيحية يف �لقد�س �لذي يتو�فق 

ويعرب عن موقف و�سمري كل عربي وم�سلم 

غيور على ��أمة ومقد�ساتها يف �لقد�س.

 كنعان: مؤتمر منظمة التعاون اإلسالمي أكد الوصاية 
الهاشمية على المقدسات

 الصفدي: األردن لم ولن يكون إال األقرب 
ألشقائنا في فلسطين

 المستشفيات الخاصة تعلن استعدادها الستقبال 
وعالج 300 جريح فلسطيني

 السفير الكوري: األردن أول دولة في الشرق األوسط 
تعلن خطتها للتغير المناخي

االنباط- عمان

�ملغرتبن  و���س��وؤون  وزي��ر �خلارجية  �ل���وزر�ء  رئي�س  نائب  ق��ال 

�أ�سقائنا  ��أق���رب  �إل�  يكون  ول��ن  مل  ��أردن  �إلن  �ل�سفدي،  �أمي��ن 

�لقد�س  عن  و�ملد�فع  �لعادلة  لق�سيتهم  و�لد�عم  �لفل�سطينين، 

�ل�سريف و�ملقد�سات ��إل�سالمية و�مل�سيحية.

تكر�س  �ململكة  �أن  ��ثنن  �م�س  �لنو�ب  جمل�س  �أم��ام  و�أ�ساف 

حقوق  جميع  وتلبية  ���سر�ئيلي  ��حتالل  �إلنهاء  �إلمكاناتها  كل 

ذ�ت  �مل�ستقلة  دول��ت��ه  ب��اإلق��ام��ة  �مل�����س��روع��ة  �لفل�سطيني  �ل�����س��ع��ب 

�لوطني  �ل��رت�ب  كامل  على  �ملحتلة  �لقد�س  وعا�سمتها  �ل�سيادة 

�ل�سالم  وم��ب��ادرة  �لدولية  �ل�سرعية  ق���ر�ر�ت  وف��ق  �لفل�سطيني، 

�لعربية.

و�أكد �أن �لعمل على حتقيق حقوق �ل�سعب �لفل�سطيني �ل�سقيق 

�لت�سعيد  �لثاين، وقبل  �مللك عبد�هلل  د�ئما يقوده جاللة  كاملة 

�لفل�سطينية،  ��أر�����س���ي  ت�����س��ه��ده��ا  �ل��ت��ي  �خل��ط��رية  و��أو�����س����اع 

حقوق  تلبية  �أج��ل  م��ن  د�ئ��م��ا  ويعمل  ي��درك  ��أردن  �أن  مو�سحا 

با�أمن  تنعم  لن  كلها  �ملنطقة  �أن  �ل�سقيق  �لفل�سطيني  �ل�سعب 

با�أمن  بحقهم  �لفل�سطينيون  ينعم  مل  ما  و�ل�سالم  و���ستقر�ر 

و���ستقر�ر و�ل�سالم.

ول��ف��ت �ل�����س��ف��دي �إلىل �أن����ه وم��ن��ذ �ن����د�ع ��أح������د�ث ��أخ����رية 

وج��الل��ة �مل��ل��ك ع��ب��د�هلل �ل��ث��اين ي��ق��ود ج��ه��ود� �أردن��ي��ة مل تنقطع 

وبالتو��سل  �لعرب،  و��أ�سقاء  فل�سطن  �أ�سقائنا يف  بالتن�سيق مع 

دول  ورو�سيا وغريها من  و�أوروب���ا  �أمريكا  �لعامل يف  مع عو��سم 

�لعامل للو�سول �إلىل حلول ومو�جهة �لعدو�ن ��إل�سر�ئيلي �لغا�سم 

على فل�سطن.

�ن  �إل�سر�ئيل  على  �أن  وه��ي  و�ح���دة،  ��أردن  ر�سالة  �أن  و�و���س��ح 

و�لال�سرعية  و�لال�إلن�سانية  �لالقانونية  ممار�ساتها  كل  توقف 

جهود  وتقو�س  �ل�سقيق  �لفل�سطيني  �ل�سعب  على  تعتدي  �لتي 

حتقيق �ل�سالم �لعادل و�ل�سامل و�لذي لن يكون د�ئما �إل� �إلذ� لبى 

باإلقامة  �ل�سعوب  وتقبله  �مل�سروعة  �لفل�سطينية  �حلقوق  جميع 

�لدولة �لفل�سطينية �مل�ستقلة وعا�سمتها �لقد�س.

تنقطع،  مل  �لتي  ��أردن��ي��ة  �جلهود  »��ستمرت  �ل�سفدي  وتابع 

وهي م�ستمرة ��آن من �أجل �إليقاف �لعدو�ن ��إل�سر�ئيلي«، م�سري� 

جمل�س  عقدها  �ل��ت��ي  �ل��ط��ارئ��ة  �جلل�سة  يف  ��أردن  م�ساركة  �إلىل 

��أمن، ور�سالتنا و��سحة »باأن �إل�سر�ئيل تتحمل �مل�سوؤولية �لكاملة 

�إلن��ه��اء ع��دو�ن��ه��ا ع��ل��ى غ���زة، ومم��ار���س��ات��ه��ا  ع��ن �لت�سعيد وي��ج��ب 

�لقائمة  �ل�سلطة  �إل���س��ر�ئ��ي��ل  و�أن  و�ل��ال�إلن�����س��ان��ي��ة،  �ل��الخ��الق��ي��ة 

با�حتالل هي �مل�سوؤولة عن كل ما يجري وعليها تقع م�سوؤولية 

وقف �لت�سعيد وعدو�نها على �ل�سعب �لفل�سطيني.

وكل  كله،  �ل�سر  �أ�سا�س  هو  ��حتالل  �أن  على  �ل�سفدي  و�سدد 

م��ا ت�����س��ه��ده �مل��ن��ط��ق��ة م��ن ت�سعيد م���رده ��ح���ت���الل �ل���ذي يجب 

�لثاين  عبد�هلل  �مللك  جاللة  تاأكيد  �ل�سفدي  وج��دد  ينتهي.  �أن 

و��ستفز�ز  بالنار  عبث  بالقد�س  و�لعبث  �أح��م��ر،  خط  �لقد�س  �أن 

مل�ساعر �أكرث من ملياري م�سلم يف �لعامل كله، وحماية �ملقد�سات 

��إل�سالمية و�مل�سيحية هي �ملهمة ��أ�سمى �لتي يكر�س جاللة �مللك 

�لعربية  و�لهوية  �ملقد�سات  حماية  �أن  لها  �ململكة  �إلمكانات  كل 

حماية  هو  �لقائم  و�لقانوين  �لتاريخي  �لو�سع  على  و�حل��ف��اظ 

لفر�س حتقيق �ل�سالم.

�إل�سر�ئيل تقو�س كل فر�س حتقيق �ل�سالم  �أن  و�أكد �ل�سفدي 

�لتي  ��إلج����ر�ء�ت  لكل  �لت�سدي  يف  م�ستمر  و��أردن  �ملنطقة،  يف 

حتاول �أن تن�سف قاعدة ��أر�س مقابل �ل�سالم �لتي قامت عليها 

�لعملية �ل�سلمية، و�ل�سوت ��أردين قوي وفاعل و��ت�سا�ت �لتي 

دور  لها  ك��ان  بالعامل  �لقر�ر  عو��سم  كل  مع  �مللك  جاللة  قادها 

كثري  يف  �سابقة  مو�قف  عن  يختلف  دويل  موقف  بلورة  يف  و�أث��ر 

من جو�نبه.

��أردن  يقف  ولن  ومتو��سلة،  م�ستمرة  ��ت�سا�ت  �أن  وتابع، 

�ل��ع��دو�ن �لغا�سم على  �إلن��ه��اء ه��ذ�  ول��ن يتوقف ع��ن ج��ه��وده قبل 

ت�ستهدف �حلق  �لتي  �ملمار�سات  تتوقف كل  �أن  غ��زة، وقبل  قطاع 

�لفل�سطيني وت�سعى �إلىل فر�س حقائق جديدة على ��أر�س.

وفيما يتعلق بامل�سجد ��أق�سى �ملبارك، �أكد �نه بكامل م�ساحته 

مكان عبادة خال�س للم�سلمن، ومل ولن يقبل ��أردن غري ذلك، 

وهو يف ��ستباك د�ئم حلماية هذه �حلقيقة �لتاريخية و�حلفاظ 

��أردن  �أن  �إلىل  م�سري�  �لقائم،  و�لقانوين  �لتاريخي  �لو�سع  على 

ومنذ بد�ية �أزمة �أهايل حي �ل�سيخ جر�ح كان على تو��سل وتن�سيق 

م�ستمر مع �أ�سقائنا يف فل�سطن من �أجل �إل�سنادهم، و�حلوؤول دون 

ترحيلهم من بيوتهم من قبل �سلطة ��حتالل.

ودع����ا �ل�����س��ف��دي �ل���ع���امل ل��ل��ت��ح��رك ف�����ور�، ل��ي�����س ف��ق��ط ل��وق��ف 

�لعدو�ن �حلايل، بل من �جل �لتحرك �إلنهاء جوهر �ل�سر�ع وفقا 

لالأ�س�س �لتي تلبي جميع �حلقوق �مل�سروعة لل�سعب �لفل�سطيني 

�سبيال وحيد� للحل.

االنباط-عمان

�ليوم  �خلا�سة  �مل�ست�سفيات  جمعية  نظمت 

�مل�ست�سفيات  من  عدد  مل��در�ء  عاجاًل  �جتماعاً 

�خل���ا����س���ة ل��ل��ن��ظ��ر يف �خل���ط���و�ت �ل���ت���ي مي��ك��ن 

مل�ساندة  �تخاذها  �خلا�سة  �مل�ست�سفيات  لقطاع 

يتعر�س  ما  مو�جهة  يف  �لفل�سطيني  �ل�سعب 

له من هجمة وح�سية وعدو�ن غا�سم من قبل 

��إل�سر�ئيلي. ��حتالل  جي�س 

وق�����ال رئ��ي�����س �جل��م��ع��ي��ة �ل���دك���ت���ور ف���وزي 

ت�سعيد  م��ن  ح��ال��ي��اً  ن�سهده  م��ا  �أن  �حل��م��وري 

ل���ل���ع���دو�ن ��إل����س���ر�ئ���ي���ل���ي ومب��خ��ت��ل��ف ���س��ن��وف 

��أ���س��ل��ح��ة ع��ل��ى ��أ����س���ق���اء �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ن يف 

�ل�����س��ف��ة �ل��غ��رب��ي��ة وق��ط��اع غ���زة �مل��ح��ت��ل��ن وم��ا 

�إلىل  ��أرو�ح  يف  فادحة  خ�سائر  من  عنه  �أ�سفر 

ناهيك  �جلرحى  من  �لكبرية  ��أع��د�د  جانب 

حيث  �ل�سكنية،  ��أحياء  يف  �لهائل  �لدمار  عن 

م��ئ��ت��ي �سهيد  م���ن  �أك����رث  �ل�����س��ه��د�ء  ع���دد  ب��ل��غ 

يتطلب  �أم��ر�ً  جريح،  �آ�ف  �ل�ستة  يقارب  وما 

ه��ب��ة ووق��ف��ة ج����ادة م��ن �جل��م��ي��ع م��ع �ل�����س��ع��ب 

. لفل�سطيني �

��أع�ساء  �خلا�سة  �مل�ست�سفيات  �أن  و�أ�ساف 

ومعاجلة  ��ستقبال  �ل��ت��ام  ��ستعد�دها  �أك��دت 

جم��ان��اً  �لفل�سطينين  �جل��رح��ى  م��ن   300

م�ساعد�ت  ت��ق��دمي  ج��ان��ب  �إلىل  �أوىل  كمرحلة 

�خلريية  �لهيئة  مع  بالتعاون  وطبية  �إلن�سانية 

��أردنية  �ل�سحة  ووز�رتي  ��أردنية  �لها�سمية 

للتربع  حمالت  تنظيم  وكذلك  و�لفل�سطينية 

ب����ال����دم ب���ال���ت���ع���اون م����ع ب���ن���ك �ل������دم �ل��وط��ن��ي 

تعاين  غزة  قطاع  يف  �مل�ست�سفيات  �أن  ��أردين 

من نق�س خا�سة يف وحد�ت �لدم وم�ستقاتها، 

وق���ررت �ر���س��ال ف��رق ط��ب��ي��ة مل�����س��ان��دة �ل��ك��و�در 

�ل��ط��ب��ي��ة يف �مل�����س��ت�����س��ف��ي��ات �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة يف 

و�لقطاع. �ل�سفة 

ودع����ا �ل���دك���ت���ور �حل���م���وري �حل��ك��وم��ة �إلىل 

�جلرحى  نقل  �إلج���ر�ء�ت  ت�سهيل  يف  �مل�ساعدة 

يف  �خل��ا���س��ة  �مل�ست�سفيات  �إلىل  �لفل�سطينين 

�مل�ست�سفيات  ه��ذه  لتمكن  ممكن  وق��ت  �أ���س��رع 

م����ن �ل����ق����ي����ام ب���و�ج���ب���ه���ا جت������اه ��أ�����س����ق����اء يف 

. فل�سطن

ف��ل�����س��ط��ن  يف  �ل����ر�ه����ن  �ل���و����س���ع  �إلن  وق�����ال 

و���ستنكار،  �ل�سجب  ب��ي��ان��ات  جت��اوز  يتطلب 

�لدعم  �أ�سكال  وبكافة  و�ح��د�ً  �سفاً  و�لوقوف 

ت�سديه  يف  �لفل�سطيني  �ل�����س��ع��ب  ج��ان��ب  �إلىل 

�لغا�سم. ��إل�سر�ئيلي  للعدو�ن  �لبطويل 

مم���ث���اًل  ��أردن  دور  �حل�����م�����وري  وث����م����ن 

يف  ��أردين  و�ل�سعب  و�حلكومة  �مللك  بجاللة 

�ل�سقيق. �لفل�سطيني  لل�سعب  �ملتو��سل  دعمه 

االنباط- عمان

�ل��ك��وري يف ع��م��ان يل ج��ي و�ن،  �أك���د �ل�سفري 

�ه��م��ي��ة �ل��ع��الق��ات ��أردن���ي���ة �ل��ك��وري��ة و�ل��ت��ع��اون 

�ل��ق��ائ��م ب���ن �ل��ب��ل��دي��ن �ل�����س��دي��ق��ن يف خمتلف 

لتعزيز  �لطرفان  يلعبه  �ل��ذي  و�ل��دور  �ملجا�ت، 

��أمن و���ستقر�ر.

وق���ال يف م��وؤمت��ر ���س��ح��ايف �م�����س ��ث��ن��ن �إلن 

�لتي  �مل��ن��اخ��ي  �ل��ت��غ��ري  ق��م��ة  ��أردن يف  م�����س��ارك��ة 

�ل�سهر  ن��ه��اي��ة  �ف��رت����س��ي��ا  ���س��ي��وؤول  ت�ست�سيفها 

�أول  �مل��م��ل��ك��ة ك��ان��ت  �ل��ك��ث��ري �أن  �جل�����اري ت��ع��ن��ي 

دولة يف منطقة �ل�سرق ��أو�سط تعلن �سيا�ستها 

وخطتها جتاه �لتغري �ملناخي.

�أن �لعامل يو�جه حتديات �قت�سادية  و�أو�سح 

و�ج��ت��م��اع��ي��ة و�أم��ن��ي��ة م��ت��ز�ي��دة ب�سبب ف��ريو���س 

�لتعايف  �أن  �إلىل  م�سري�  �ملناخي،  و�لتغري  كورونا 

��أخ�����س��ر �ل��ب��ع��ي��د ع���ن ��ن��ب��ع��اث��ات �ل��ك��رب��ون��ي��ة 

و�حل���ف���اظ ع��ل��ى �ل��ب��ي��ئ��ة ه���و �أف�����س��ل �خل���ي���ار�ت 

يعيد  �أن  ميكن  ما  �لتحديات  ه��ذه  على  للتغلب 

يف  ت�سكل  و�أن  وجم��ت��م��ع��ن��ا،  �ق��ت�����س��ادن��ا  ت�سكيل 

جمملها نقطة حتول يف رحلتنا لتحقيق �أهد�ف 

�تفاقية باري�س و�أهد�ف �لتنمية �مل�ستد�مة.

�تخذ  �لثاين  �مللك عبد �هلل  �إلن جاللة  وق��ال 

ه���ذ� �ل��ن��ه��ج م��ن خ���الل �ل��ت��اأك��ي��د يف ق��م��ة ت��اأث��ري 

�لعاملي  للمنتدى ��قت�سادي  �مل�ستد�مة  �لتنمية 

يف �يلول 2020 �أن »�إلعادة بناء نظامنا �لدويل 

من  ي��ب��د�أ  �سموً�  �أك��رث  �قت�سادي  �نتعا�س  نحو 

خالل �سر�كات متبادلة �ملنفعة ت�سكل �سبكة �أمان 

عاملية للتخفيف من حدة �لفقر، وتعزيز ��أمن 

�لغذ�ئي وحماية بيئتنا«.

ب�سكل  حت���ارب  ��أردن،  مثل  ك��وري��ا  �أن  وب��ن 

ف��ع��ال وب���اء ك��ورون��ا، وك��ان��ت حري�سة ج���ًد� على 

�لوفاء بوعوها للعمل �ملناخي، وت�سعى �حلكومة 

�لكورية جاهدة لتحويل هيكلها ��قت�سادي من 

��عتماد على �لكربون �إلىل �سديق للبيئة.

���س��ت��ن��اق�����س  �ل��ق��م��ة  ج��ل�����س��ات  �أن  �إلىل  ول���ف���ت 

م��و���س��وع��ات �مل��ي��اه و�ل��ط��اق��ة و�ل��غ��ذ�ء و�ل��زر�ع��ة 

�إلعالن  و�ستتبنى  �ل��د�ئ��ري،  و��قت�ساد  و�ملدينة 

�سيوؤول للتعامل مع تغري �ملناخ وحتقيق �أهد�ف 

�لتنمية �مل�ستد�مة.

وق������ال �مل�����س��ت�����س��ار �ل�����س��ي��ا���س��ي يف �ل�����س��ف��ارة 

�لعام  ه��ذ�  قمة  �إلن  ون،  ك��ي  �سو  �أول  �ل�سكرتري 

تركز على حتقيق �ل�سر�كة بن �لقطاعن �لعام 

و�خلا�س وبناء ج�سور �لتعاون ومتكن �ملجتمع 

�ملدين من �لقيام بدوره.

و��سار �إلىل �أن �أهمية م�ساركة ��أردن يف �لقمة 

�أنه من �و�ئل �لدول �لتي �علنت خطتها جتاه 

�لتغري �ملناخي .

و�أو�سح �أن �ل�سفارة �لكورية يف عمان �ستعقد 

ن����دوة �إلل��ك��رتون��ي��ة �ل�����س��ه��ر �مل��ق��ب��ل ع��ن م��و���س��وع 

�ل���زر�ع���ة �ل��ذك��ي��ة ل��ت��ق��دمي��ه��ا و����س��ت��خ��د�م��ه��ا يف 

��أردن، وتت�سمن �لبحث عن بد�ئل جر�ء ��أزمة 

�لغذ�ئية �لناجمة عن �لتغري �ملناخي با�ستخد�م 

�لزر�عة  يف  �مل�ستخدمة  �مل�سادر  من  باملئة   10
�ل��ع��ادي��ة و�����س��ت��غ��الل ��م��ث��ل ل��ل��زر�ع��ة ب�سكل 

عمودي لتوفري �مل�ساحات.

م��ن ج��ان��ب��ه��ا، ق��ال��ت م��دي��رة م��ك��ت��ب �ل��وك��ال��ة 

عمان  يف  )ك��وي��ك��ا(  �ل��دول��ي��ة  للتنمية  �ل��ك��وري��ة 

هيو جن كيم، �إلن �لوكالة �ستعمل خالل �ملرحلة 

�مل��ي��اه  ��أردن يف جم���ال  م�����س��اع��دة  ع��ل��ى  �مل��ق��ب��ل��ة 

خا�سة يف ظل �سح �ملياه، م�سرية �إلىل �أن �لوكالة 

يف  ��أخ�����س��ر  �لنمو  معهد  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ت�سعى 

كوريا لتنفيذ م�ساريع وتقدمي دعمها لالأردن يف 

هذ� �ملجال.

لالأردن  م�ساعد�ت  قدمت  �لوكالة  �أن  وبينت 

دو�ر  م��ل��ي��ون   100 بقيمة   1991 ع���ام  م��ن��ذ 

500 مليون دو�ر على �سكل  على �سكل منح و 

قرو�س.

 فلسطين النيابية تثمن جهود الملك 
في الدفاع عن القدس والمقدسات

 الوطني األردني يشيد بجهود الملك 
في الدفاع عن فلسطين

 الكنيسة األرثوذكسية ترفع الصالة 
من أجل السالم في فلسطين

االنباط- عمان

ث��م��ن رئ��ي�����س جل��ن��ة ف��ل�����س��ط��ن �ل��ن��ي��اب��ي��ة 

�ل��ن��ائ��ب حم��م��د �ل��ظ��ه��ر�وي، ج��ه��ود ��أردن 

ب��ق��ي��ادة ج��الل��ة �مل��ل��ك ع��ب��د�هلل �ل��ث��اين جت��اه 

�ل�سريف  و�ل��ق��د���س  �لفل�سطينية  �لق�سية 

و�ملقد�سات ��إل�سالمية و�مل�سيحية.

خ���الل جل�سة جمل�س  �ل��ظ��ه��ر�وي  وق���ال 

�ل�������ن�������و�ب، �م���������س ��ث������ن������ن، �ل����ت����ي ج����رى 

��إل�سر�ئيلي  �ل��ع��دو�ن  ملناق�سة  تخ�سي�سها 

�أننا  �لفل�سطيني،  و�ل�سعب  فل�سطن  على 

نرف�س �ملز�ودة على �ملو�قف ��أردنية يف دعم 

حقوق  عن  و�ل��دف��اع  �لفل�سطينية،  �لق�سية 

�لقد�س  يف  و�ملقد�سات  �لفل�سطيني،  �ل�سعب 

�ل�سريف.

و�������س�����اف، ن���ري���د �ل����دف����اع ع����ن �ن��ف�����س��ن��ا 

وم���ق���د����س���ات���ن���ا وغ�������زة و�ل�������س���ف���ة �ل��غ��رب��ي��ة 

�ل�سريف،  و�ل��ق��د���س  �ل��د�خ��ل  وفل�سطينيي 

�مللك  ج��الل��ة  ت��وج��ي��ه��ات  تنفيذ  وم��و����س��ل��ة 

بتبني �لق�سية يف �ملحافل �لعربية و�لعاملية.

�لعالقات مع  �إلىل قطع  �لظهر�وي  ودع��ا 

�أ�سكال  لكافة  �للجنة  �إلد�نة  موؤكد�  ��سر�ئيل، 

�لت�سعيد ���سر�ئيلي يف فل�سطن و�لتنكيل 

ب��امل��دن��ي��ن �ل���ع���زل، وحم���اول���ة م��ن��ع و���س��ائ��ل 

من  و�لعاملية  �لعربية  �لفل�سطينية  ��إلع��الم 

نقل جر�ئم �حلرب �لتي متار�سها ��سر�ئيل، 

و��نتهاكات �لتي ترتكبها من خالل ق�سف 

على  ق��ي��ود  وو���س��ع  ��إلع����الم،  و�سائل  مكاتب 

ع��م��ل��ه��ا مل��ن��ع��ه��ا م���ن �ل��ق��ي��ام ب��و�ج��ب��ه��ا �ملهني 

و��خالقي بك�سف جر�ئم �ملحتل.

االنباط- عمان

بجهود  ��أردين  �لوطني  �حل��زب  �أ���س��اد   

ج���الل���ة �مل���ل���ك ع��ب��د �هلل �ل���ث���اين �ل��د�ع��م��ة 

حقوقه  ع��ن  و�ل��دف��اع  �لفل�سطيني  لل�سعب 

وعا�سمتها  �مل�����س��ت��ق��ل��ة  دول��ت��ه  �إلق���ام���ة  ح��ت��ى 

�لقد�س.

و�أ������س�����اف �حل������زب يف ب���ي���ان ل�����ه، �م�����س 

��أردن��ي��ة  ينكر �جل��ه��ود  �أح���د   �« ��ث��ن��ن، 

�ل�سعب  عن  �لظلم  رف��ع  �سبيل  يف  �مل�ستمرة 

�حلقيقي  �ل�سند  �ل��ي��وم  وه��و  �لفل�سطيني، 

و�ل����د�ع����م يف وج����ه �ل��ه��ج��م��ة �ل�����س��ه��ي��ون��ي��ة 

�ل�����س��ر���س��ة، وخ��ا���س��ة م��ا ي��ج��ري �ل��ي��وم �سد 

�أهلنا يف غزة و�ل�سفة �لغربية«.

�لبالد  قائد  وق��وف��ه خلف  �حل��زب  و�أك��د 

ق�سايا  جت��اه  �مل�سرفة  �لوطنية  مو�قفه  يف 

�لفل�سطينية  �لق�سية  مقدمتها  ويف  ��أمة، 

ممار�سات  ج��ر�ء  كبري�  خطر�  تو�جه  �لتي 

�ملناطق  �لقد�س وجميع  �ليوم يف  ��حتالل 

�ملحتلة يف فل�سطن

االنباط- عمان

 دع���ا م���ط���ر�ن ع��م��ان ل���ل���روم ��أرث���وذك�������س 

كهنة  ��آب��اء  جميع  عطاهلل،  خري�ستوفورو�س 

�أج��ر����س  لقرع  �ململكة  حمافظات  يف  �لرعايا 

يف  �لفل�سطيني  �ل�سعب  مع  ت�سامًنا  �لكنائ�س 

مدينة غزة وجميع �ملدن �لفل�سطينية.

وق��ال يف بيان �م�س ��ثنن، »و�إلمي��اًن��ا من 

�لفل�سطيني  �ل�سعب  ق�سية  بعد�لة  �لكني�سة 

وحقه �مل�سروع بالدفاع عن �أر�سه ومقّد�ساته، 

يف ظل هذه �لهجمة �ل�سر�سة و�لهمجية �لتي 

يقوم بها ��حتالل �ل�سهيوين، دعونا جميع 

�لكنائ�س؛  �أجر��س  لقرع  �لرعايا  كهنة  ��آب��اء 

ت�سامًنا مع �سعبنا �لفل�سطيني، ورفع �ل�سالة 

من �أجل �أن يحمي ويحفظ �لرب ��إلله �أهلنا 

يف مدينة غزة وجميع �ملدن �لفل�سطينية من 

كل �سر ويرحم جميع �ل�سهد�ء ويعزي ذويهم 

و�أن مي��ن��ح ن��ع��م��ة �ل�����س��ف��اء جل��م��ي��ع �جل��رح��ى 

و�مل�سابن«.

كما رُفعت �ل�سالة من �أجل �أن يبارك �هلل 

�ساحب  �لبالد  قائد  وجهود  م�ساعي  �لقدير 

�ل��ث��اين؛  ع��ب��د�هلل  �مل��ل��ك  �لها�سمية  �جل��الل��ة 

��إل�سالمية  �ملقّد�سات  على  �لها�سمي  �لو�سي 

و�مل�سيحية من �أجل حتقيق �ل�سالم �لعادل يف 

و�حلكمة  �لنعمة  ومينحه  �ملقّد�سة  ��أر����س��ي 

و�مل�سورة �ل�ساحلة ملا فيه خري ��أمة.



 االنباط-عمان

الأردنية  امللكية  اجلوية  اخلطوط  �سجلت 

دينار  مليون   64 بنحو  تقدر  خ�سارة  اجمايل 

العام املا�سي، وفق تقريرها ال�سنوي.

وق���ال���ت امل��ل��ك��ي��ة الأردن���ي���ة يف ت��ق��ري��ره��ا اإن 

 161 نحو  بلغ  امل��ا���س��ي،  ال��ع��ام  خ�سارتها  �سايف 

مليونا مقارنة مع �سايف ربح بلغ 4ر10 مليون 

عام 2019.

ج��ائ��ح��ة  اإىل  خ�������س���ارت���ه���ا  ارت�����ف�����اع  وع������زت 

للحدود  اإغالقات  من  به  ت�سببت  وما  كورونا 

التوقف  اإىل  اأدى  ال��ع��امل، ما  وامل��ط��ارات ح��ول 

ال��ت��ام ع��ن ال��ع��م��ل��ي��ات ل��ف��رات ط��وي��ل��ة خ��الل 

اأح���دث انخفا�سا ح���ادا يف  ال���ذي  ال��ع��ام الأم���ر 

الإيرادات.

وب���ل���غ���ت اخل�������س���ارة ال��ت�����س��غ��ي��ل��ي��ة ل��ل��م��ل��ك��ي��ة 

مقابل  م��ل��ي��ون��ا،   125 ن��ح��و   2020 يف  الأردن���ي���ة 

�سايف ربح ت�سغيلي بلغ 5ر45 مليون عام 2019.

 2020 ال���ع���ام  ن��ت��ائ��ج  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  واأ����س���اف 

دينار مقارنة  9ر19 مليون  بواقع  �سلبا  تاأثرت 

بخ�سم  ال��ع��م��ل  ل��وق��ف  نتيجة   2019 ع���ام  م��ع 

باإعفاء  وا�ستبداله  ال�سابقة  ب�سيغته  ال��وق��ود 

ال��ك��م��ي��ات  ان��خ��ف��ا���ض  اإىل  اإ����س���اف���ة  ال���ر����س���وم، 

امل�ستهلكة، اإذ بلغ اإجمايل اخل�سم 5ر21 مليون 

6ر1  الإع���ف���اء  اإج��م��ايل  ب��ل��غ  بينما   ،2019 ع���ام 

مليون عام 2020.

االنباط-عمان

حلول  يف  املتخ�س�سة  ت�سب  ���س��رك��ة  اأع��ل��ن��ت   

م�ساركة  اتفاقية  توقيع  ع��ن  ال��ت��وري��د  �سل�سلة 

ك��ام��ل��ة مل���دة ع��ام��ن ب��ن جم��م��وع��ة ال�����س��دح��ان، 

اململكة  يف  ماركت  ال�سوبر  �سال�سل  اأب��رز  اإح��دى 

�سل�سلة  اإدارة  تتوىل  والتي  ال�سعودية،  العربية 

م��ت��اج��ر ���س��ب��ار يف امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة 

و���س��رك��ة ال�����س��دح��ان ال��ت��ج��اري��ة، و���س��رك��ة ت�سب 

�ستعمل  اإف��ري��ق��ي��ا.  و���س��م��ال  الأو����س���ط  ال�����س��رق 

جمموعة ال�سدحان على دعم من�سات التحميل 

والبائعن. باملوردين 

اأعمال �سركة ت�سب على مفهوم  يقوم منوذج 

واإع��ادة  “امل�ساركة  يف  املتمثل  التدوير  اقت�ساد 

من�سات  تاأجري  للعميل  وميكن  ال�ستخدام”. 

ال��ذي  التجميع  ن��ظ��ام  م��ن  امل��ط��ل��وب��ة  التحميل 

الإج���راءات  جميع  ت�سب  وتتوىل  ت�سب.  توفره 

الإدارية، ف�سالاً عن ا�سرجاع من�سات التحميل 

و�سمان جودتها بنظام احللقة املغلقة.

ه����ذا، وت�����س��ت��ف��ي��د م��ت��اج��ر ���س��ب��ار ال��ت��ي ب���داأت 

 2016 ال�����س��دح��ان يف  ���س��راك��ت��ه��ا م���ع جم��م��وع��ة 

حتميل  من�سات  على  املنتج  ا�ستالم  م��ن  ا  اأي�ساً

الفائقة  وامل��ت��ان��ة  ال��ق��ي��ا���س��ي  احل��ج��م  ذات  ت�سب 

�سبار  من  كٌل  ا�ستلمت  وقد  املبتكر.  والت�سميم 

يف  ت�سب  حتميل  من�سات  ال�سدحان  وجمموعة 

نتج  ما  بها،  اخلا�سة  واملتاجر  التوزيع  مراكز 

املخاطر  وتقليل  املناولة  عمليات  ت�سهيل  عنه 

حتميل  من�سات  ا���س��ت��خ��دام  ت�ساحب  ق��د  ال��ت��ي 

متدنية اجلودة.

م����ن ج���ان���ب���ه، ق�����ال راك��������ان امل���ر����س���د م��دي��ر 

امل�����س��ري��ات وال���ع���ق���ود مب��ج��م��وع��ة ال�����س��دح��ان: 

ل�ستخدام  ر�سمي  ب�سكل  التحّول  اأن  “نعتقد 
م��ن�����س��ات حت��م��ي��ل ت�����س��ب مي��ن��ح��ن��ا م���زاي���ا ه��ائ��ل��ة 

م���ق���ارن���ةاً مب��ن�����س��ات ال��ت��ح��م��ي��ل ال���ف���ردي���ة ذات 

نح�سل  التي  القيا�سية  غري  واجل��ودة  الأحجام 

عليها من موردين اآخرين«.

املنتجات  ا�ستالم  مزايا  بن  “من  واأ���س��اف: 

ع��ل��ى م��ن�����س��ات حت��م��ي��ل ت�����س��ب ال��ق��ي��م��ة امل�����س��اف��ة 

واجلودة العالية وتقليل اإتالف املنتج يف �سل�سلة 

اأخ����رى م��ن �سمنها  ف��وائ��د  ال��ت��وري��د. وه��ن��اك 

ا���س��ت��الم امل��ن��ت��ج��ات يف وق���ت اأ����س���رع، وع���دم قطع 

عن  ف�سالاً  ف��ارغ��ة،  ب��ح��اوي��ات  طويلة  م�سافات 

باإ�سالح من�سات  تكاليف متعلقة  اأي  تكّبد  عدم 

التحميل«.

ت���ك���ت�������س���ب م�����زاي�����ا ال�����س����ت����دام����ة امل���رت���ب���ط���ة 

ب���ا����س���ت���خ���دام م���ن�������س���ات ال���ت���ح���م���ي���ل اخل�����س��ب��ي��ة 

اأهمية  ت�سب  م��ن  ال���س��ت��خ��دام  لإع����ادة  ال��ق��اب��ل��ة 

قال  حيث  ال�سدحان.  ملجموعة  بالن�سبة  ا  اأي�ساً

توريد  �سل�سلة  م��دي��ر  ال�����س��دح��ان،  ال��ع��زي��ز  عبد 

ت�سب  اأع���م���ال  من����وذج  “ي�ساعدنا  امل��ج��م��وع��ة: 

واإع��ادة  التحميل  من�سات  م�ساركة  على  القائم 

تاأثري  تقليل  يف  ت��دوي��ره��ا  واإع���ادة  ا�ستخدامها 

ال�سركة خف�ض  البيئة.” وتتوقع  عملياتنا على 

انبعاثاتها من غاز ثاين اأك�سيد الكربون بدرجٍة 

بف�سل  ال��ت��وري��د  �سل�سلة  م�ستوى  ع��ل��ى  ك��ب��رية 

التحّول اإىل ا�ستخدام من�سات �سركة ت�سب.

اخلا�سة  التحميل  من�سات  حياة  دورة  تقلل 

اإىل جانب  ال��ن��ف��اي��ات اخل�����س��ب��ي��ة  ت�����س��ب  ب�����س��رك��ة 

من�سات  ت�سنيع  يف  امل�ستخدمة  الأخ�ساب  كمية 

م�ستقلة  بحثية  درا�سة  اأظهرت  وقد  التحميل. 

ا�ستخدام  ف��رة  اأن  ال��ن��ظ��راء  مل��راج��ع��ة  خ�سعت 

اأك��ر  م��رات  ع�سر  متتد  ت�سب  حتميل  من�سات 

من�سات  جتميع  يتم  ال��ف��ردي��ة.  نظرياتها  م��ن 

مراكز  يف  اإ�سالحها  واإع��ادة  الفارغة  التحميل 

لإع��ادة  العمالء  اإىل  اإرج��اع��ه��ا  ث��م  ت�سب  خدمة 

ا�ستخدامها.

وا����س���ت���ط���رد ال�����س��ي��د ال�������س���دح���ان ب��ق��ول��ه: 

لتعزيز  ال��رام��ي��ة  ج��ه��ودن��ا  ع��م��الوؤن��ا  “ُيثمن 
ال�ستدامة والتزامنا باملحافظة على البيئة. 

بخرباتها  ت�سب  �سركة  ت�ساعدنا  اأن  ون��اأم��ل 

ال���وا����س���ع���ة يف ���س��ل�����س��ل��ة ال���ت���وري���د وم��ن�����س��ات 

ال��ت��ح��م��ي��ل ال��ق��ي��ا���س��ي��ة ال��ت��ي ت��وف��ره��ا ل��ن��ا يف 

كفاءة  وحت�سن  الكربونية  ب�سمتنا  خف�ض 

التوريد.« �سل�سلة  عملياتنا على م�ستوى 

م���ن ج��ه��ت��ه، ق���ال م���ارك���و ���س��ال��ورت ب��ون��ز، 

امل���دي���ر ال���ت���ج���اري ل�����س��رك��ة ت�����س��ب ب��ال�����س��رق 

جنحنا  “لقد  اإف��ري��ق��ي��ا:  و���س��م��ال  الأو����س���ط 

يف ب���ن���اء وت���ع���زي���ز ج�������س���ور ال���ث���ق���ة وال���دع���م 

التناف�سية  القدرة  وحت�سن  النمو  لتحقيق 

ال�سلة  ذات  امل��زاي��ا  ع��ن  ف�سالاً  امل�ستقبل،  يف 

لإقامة  دوؤوب  بجهد  ون�سعى  بال�ستدامة.  

ع�����الق�����ات ط����وي����ل����ة الأج���������ل م�����ع ع��م��الئ��ن��ا 

وامل���ح���اف���ظ���ة ع��ل��ي��ه��ا ع����ن ط���ري���ق ال���ت���ع���اون 

ل��ت��ح�����س��ن ���س��ال���س��ل ال��ت��وري��د اخل���ا����ض ب��ه��م، 

عام  بوجه  التوريد  �سل�سلة  تكاليف  وخف�ض 

اإىل جانب حتقيق الكفاءة الت�سغيلية.«

جتزئة  �سركة  هي  ال�سدحان  وجمموعة   

الريا�ض  يف   1952 يف  تاأ�س�ست  خا�سة  عائلية 

عا�سمة اململكة العربية ال�سعودية. وبخالف 

هذه التفاقية، كانت ال�سركة قد تعاونت من 

دليلي  برنامج  لإن�ساء  ت�سب  �سركة  مع  قبل 

يف  التحميل  من�سات  جتميع  م��زاي��ا  يو�سح 

واملن�سات  الفردية  التحميل  من�سات  مقابل 

الأخرى.

االنباط-وكاالت

ي��ت��ك��ب��د ك���ي���ان الح���ت���الل الإ���س��رائ��ي��ل��ي 

لكل  ال�������دولرات  اآلف  ب��ع�����س��رات  خ�����س��ائ��ر 

����س���اروخ ت�����س��ت��خ��دم��ه لع���را����ض ق��ذائ��ف 

تكلفة  ت��ت��ج��اوز  ل  فل�سطينيون  يطلقها 

�سناعتها حمليا مئات الدولرات فقط

والإث����ن����ن، ق���ال ج��ي�����ض الح���ت���الل، اإن 

 3100 اأطلقتا  الإ�سالمي  واجلهاد  حما�ض 

�ساروخ خالل 7 اأيام من قطاع غزة باجتاه 

اإ�سرائيل

وق��ب��ي��ل ���س��اع��ات م���ن ذل����ك، ق����ال وزي���ر 

الدفاع بيني غانت�ض، يف ت�سريحات نقلتها 

القبة  منظومة  اإن  عربية،  اإع��الم  و�سائل 

�سجلت  ال�����س��اروخ��ي،  ل��ل��دف��اع  احل��دي��دي��ة 

بدء  اع��را���ض منذ  1000 حالة  م��ن  اأك��ر 

م�ساء  غزة،  قطاع  على  الع�سكرية  العملية 

10 مايو/اآيار اجلاري

اأ�سارت �سحيفة جروزاليم  من جانبها، 

الباهظة  التكلفة  اإىل  الإ�سرائيلية،  بو�ست 

ال�سنع  حملي  �ساروخ  كل  لعرا�ض  جدا 

يطلقه فل�سطينيون من غزة

وق����ال����ت ال�����س��ح��اف��ي��ة، اإن�����ه يف ال��ق��ت��ال 

اأي  اإ���س��رائ��ي��ل وح��م��ا���ض ح��ول  ب��ن  امل�ستمر 

ط���رف مي��ك��ن��ه ال�����س��م��ود اأك����ر م��ن الآخ���ر 

ا لوقف اإطالق النار  ومن �سيبدو اأكر ياأ�ساً

اأول، فاإن الق�سية الرئي�سية هي التكلفة

اأن ���س��واري��خ  واأ����س���اف���ت: م��ن امل���ع���روف 

ال��ق��ب��ة احل��دي��دي��ة امل��ع��ر���س��ة ت��ك��ل��ف اأك��ر 

بكثري من �سواريخ حما�ض التي ت�سقطها ، 

50 اإىل  م�سرية اإىل اأن هذه التكلفة تقدر ب�

100 األف دولر لكل اعرا�ض

ت��ك��ل��ف��ة  اإىل  غ���ان���ت�������ض  ي����ت����ط����رق  ومل 

ال�سواريخ العرا�سية للقبة احلديدية

بينها  اإ�سرائيلية،  اإع��الم  و�سائل  وتقول 

جروزاليم بو�ست ، اإن حما�ض متتلك اأكر 

من 14 األف �ساروخ، فقط عدة مئات منها 

طويلة املدى ، اأي ت�سل اإىل عمق اإ�سرائيل 

م��ث��ل ت��ل اأب��ي��ب )و���س��ط( وح��ي��ف��ا )���س��م��ال( 

واإيالت اأق�سى جنوبي البالد

ونقلت ال�سحيفة، عن الباحث يف معهد 

للجامعة  التابع  القومي  الأم���ن  درا���س��ات 

اإن���ه ح��ت��ى اأف�سل  ال��ع��ربي��ة ع���وزي روب����ن، 

وغري  ن�سبياًا  ب�سيطة  هي  حما�ض  �سواريخ 

مكلفة

واأ������س�����اف روب�������ن: �����س����واري����خ ح��م��ا���ض 

اأق���ل دق��ة من  بعيدة امل���دى ه��ي يف ال��واق��ع 

�سواريخها ق�سرية املدى

ويف هذا ال�سدد ذكرت ال�سحيفة ذاتها، 

اأن ت��ك��ل��ف��ة ����س���اروخ ح��م��ا���ض ق�����س��ري امل��دى 

لكل  دولر   800 اإىل   300 ب���ن  م���ا  ت���ق���در 

�ساروخ

ك��م��ا ن��ق��ل��ت ع���ن ط����ال اإن����ب����ار، ال��رئ��ي�����ض 

اأب���ح���اث ال��ف�����س��اء يف معهد  ال�����س��اب��ق مل��رك��ز 

ال�����س��اروخ  تكلفة  اإن  الإ���س��رائ��ي��ل��ي،  في�سر 

اأكر  3 مرات  اإىل  بعيد املدى تبلغ مرتن 

من ال�سواريخ ق�سرية املدى

�سواريخ  مدايات  ال�سحيفة  تذكر  ومل 

اأعلن  للحركة،  امل�سلح  ال��ذراع  لكن  حما�ض 

ال���ث���الث���اء امل���ا����س���ي، ع���ن اإط������الق ����س���اروخ 

رام��ون  250 جت��اه مطار  عيا�ض  ط��راز  من 

اأق�سى جنوب اإ�سرائيل، على بعد 220 كيلو 

مرا عن قطاع غزة

اأن تكون  اإنبار و روبن ، فكرة  ويرف�ض 

اأن  ب��ع��د  ق��ري��ب��ا  �ستنفد  ح��م��ا���ض  ���س��واري��خ 

اأبيب  تل  ل�سرب  منها  مئات  ا�ستخدام  مت 

وم���دن اأخ���رى يف و���س��ط اإ���س��رائ��ي��ل، خ��الل 

املا�سية ال�سبعة  الأيام 

وق����ال: ح��ت��ى امل��خ��اب��رات الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 

ت��ق��دي��رات غري  اأح�����س��ن الأح����وال لديها  يف 

كاملة

واأ�سار روبن اإىل اأن اجلي�ض الإ�سرائيلي 

مل ي��ك��ن ي��ع��ل��م اأن ح��م��ا���ض ل��دي��ه��ا ���س��اروخ 

حتى  اإي���الت  منطقة  اإىل  ي�سل  اأن  مي��ك��ن 

ل�ساروخ عيا�ض  اإ�سارة  ، يف  ا�ستخدامه  يتم 

250

واأكد الباحثان، اأنهما على ثقة اأن لدى 

حما�ض الكثري من ال�سواريخ بعيدة املدى 

اإ�سرائيل،  وو�سط  اأبيب  تل  على  لإطالقها 

ح��رب جرت  كل  نهاية  اأن��ه يف  هو  والدليل 

اإط��الق بع�ض  ق��ادرة على  غ��زة، كانت  على 

ال�سواريخ يف اأي مكان تريد

اإط����الق  ت��ع��م��دت  اأن ح��م��ا���ض  ول���وح���ظ 

واحدة، رمبا من  دفعة  ال�سواريخ  ع�سرات 

منظمة  م��ن  بع�سها  اع��را���ض  م��ن��ع  اأج���ل 

القبة احلديدية

ت��ك��ل��ف��ة  ع��������ادة  اإ�����س����رائ����ي����ل  ت���ع���ل���ن  ول 

من  تطلق  ال��ت��ي  لل�سواريخ  اعرا�ساتها 

غزة

يتوا�سل  اجل��اري،  م��اي��و/اآي��ار   10 ومنذ 

قطاع  يف  كبري  وميداين  ع�سكري  ت�سعيد 

امل�ستمر  الإ�سرائيلي  الق�سف  نتيجة  غزة، 

ع���ل���ى ج���م���ي���ع م���ن���اط���ق ق����ط����اع غ������زة، ورد 

ال�سواريخ  باإطالق  الفل�سطينية  الف�سائل 

الإ�سرائيلية البلدات  والقذائف باجتاه 

والأح����������د، ارت����ف����ع ����س���ح���اي���ا ال����ع����دوان 

على غزة،  املتوا�سل  الإ�سرائيلي  الع�سكري 

و34  ط��ف��ال   58 ب��ي��ن��ه��م  ���س��ه��ي��دااً،   197 اإىل 

اإ�سافة  جريحا،   1235 اإىل  اإ�سافة  �سيدة، 

ال�سفة  �سهيدااً ومئات اجلرحى يف   21 اإىل 

الغربية املحتلة، وفق وزارة ال�سحة

اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ن واأ���س��ي��ب   10 ف��ي��م��ا ق��ت��ل 

للف�سائل  �ساروخي  ق�سف  خ��الل  امل��ئ��ات، 

يف  مناطق  ب��اجت��اه  غ��زة  م��ن  الفل�سطينية 

اإ�سرائيل.

 االنباط-عمان

النفطية  امل�����س��ت��ق��ات  اأ���س��ع��ار  اأظ���ه���رت 

ت��غ��ريااً حم���دودااً يف  العاملية  الأ���س��واق  يف 

مقارنة  اأي��ار  �سهر  من  الثاين  الأ�سبوع 

الأول  الأ�سبوع  اأ�سعارها يف  مع معدلت 

م����ن ال�����س��ه��ر احل�������ايل، وف���ق���ا ل��ب��ي��ان��ات 

املعدنية  والروة  الطاقة  وزارة  اأعلنتها 

ام�ض الثنن.

وب��ح�����س��ب ال��ب��ي��ان��ات ���س��ج��ل ال��ب��ن��زي��ن 

اأوكتان 90 �سعرا بلغ 628.6 دولر للطن 

���س��ع��ره يف الأ���س��ب��وع الأول  م��ق��ارن��ة م��ع 

والذي بلغ 638.3 دولر بن�سبة انخفا�ض 

البنزين  �سعر  �سجل  كما   ،%1.5 بلغت 

اأوكتان 95 �سعرااً بلغ 645.8 دولر للطن 

659.2 دولر امل�سجل يف الأ�سبوع  مقابل 

.%2 الأول بن�سبة انخفا�ض بلغت 

 539.4 م���ن  ال����دي����زل  ���س��ع��ر  وارت����ف����ع 

بن�سبة  دولر   543.3 اإىل  للطن  دولر 

الكاز  �سعر  وارت��ف��ع   ،%0.7 بلغت  ارت��ف��اع 

 567.9 اإىل  ل��ل��ط��ن  دولر   566.1 م���ن 

دولر بن�سبة ارتفاع بلغت %0.3.

زيت  �سعر  انخف�ض  اآخ��ر،  جانب  من 

ال�سهر  من  الثاين  الأ�سبوع  يف  ال��وق��ود 

مقابل  للطن  دولر   375.6 اإىل  احلايل 

من  الأول  الأ����س���ب���وع  يف  دولر   385.5

بلغت  انخفا�ض  بن�سبة  احل��ايل  ال�سهر 

.%2.6

ب����امل����ق����اب����ل، ان���خ���ف�������ض ����س���ع���ر ال���غ���از 

اإىل  اأي������ار  ���س��ه��ر  امل�������س���ال يف  ال����ب����رويل 

�سعره  م��ع  م��ق��ارن��ة  ل��ل��ط��ن  دولرا   480

وال��ذي  املا�سي  ني�سان  �سهر  يف  امل�سجل 

537.5 دولر بن�سبة انخفا�ض بلغت  بلغ 

. %10.7

الأ�سبوع  يف  برنت  خ��ام  �سعر  و�سجل 

بلغ  �سعرا  اأيار احلايل  �سهر  الثاين من 

دولر   69.4 مقابل  للربميل  دولرا   69

امل�سجل يف الأ�سبوع الأول.
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 االنباط-عمان

رح���ب ن��ق��ي��ب اأ���س��ح��اب ال��ت��اك�����س��ي اأح��م��د اأب��و 

جمموع  من  باملئة   30 ن�سبته  ما  بتحرير  حيدر 

اأي م��ك��ت��ب م���ن م��ك��ات��ب  ال��ع��ام��ل��ة يف  ال�����س��ي��ارات 

تاك�سي ال�ستثمار والتاك�سي املميز، الذي اتخذه 

جمل�ض الوزراء.

وي�������س���رط ال����ق����رار ت�����س��دي��د ال�����ذمم امل��ال��ي��ة 

امل�����س��ت��ح��ق��ة ع���ل���ى م���ك���ات���ب ال���ت���اك�������س���ي ل�����س��ال��ح 

امل��وؤ���س�����س��ات وال����دوائ����ر احل��ك��وم��ي��ة وال��ر���س��م��ي��ة، 

عنها  ال��ت��ن��ازل  �سيتم  ال��ت��ي  ال�����س��ي��ارات  تبقى  واأن 

وانتهاء  امل��ك��ت��ب،  ل��دى  للعمل  م�سجلة  ل��الأف��راد 

امل��ربم  العقد  م��دة  بانتهاء  املمنوحة  الت�ساريح 

مع املكتب.

وقال اأبو حيدر اإن القرار احلكومي �سي�ساهم 

يف ت�����س��دي��د دي����ون م�����س��غ��ل��ي وم��ال��ك��ي ال��ت��اك�����س��ي 

احلكومية  وال��دوائ��ر  وامل��وؤ���س�����س��ات  ال��ب��ن��وك  على 

وال��ر���س��م��ي��ة، و���س��ي��ح��د م��ن خ�����س��ارة ه���ذا النمط 

النقل حمليا،  اأمناط  اأبرز  الذي يعد واحدا من 

تداعيات  جراء  للقطاع  املتالحقة  اخل�سائر  بعد 

مليون  ن�سف  اإىل  و�سلت  التي  ك��ورون��ا  جائحة 

دينار يوميا.

 27 ال���ذي ي�سم ح���وايل  ال��ق��ط��اع  اأن  واأ���س��اف 

الأ�سفر،  التاك�سي  17 من  �سيارة منها نحو  األف 

م��ا زال ي��ع��اين م��ن ت��ل��ك ال��ت��داع��ي��ات خ��ا���س��ة مع 

 50 اإىل  املقعدية  ال�سعة  تخفي�ض  ق��رار  �سريان 

و���س��ائ��ط  ك���ورون���ا يف  ف��ريو���ض  مل��ن��ع تف�سي  ب��امل��ئ��ة 

العام. النقل 

وقال اإن الديون واللتزامات املالية والر�سوم 

ت���راك���م���ت ع��ل��ى م�����س��غ��ل��ي ال��ت��اك�����س��ي ج�����راء ع��دم 

ح��اد يف  ت��راج��ع  بفعل  بها  ال��وف��اء  ق��درت��ه��م على 

القطاع  يف  العاملن  اأن  اإىل  م�سريا  اإي��رادات��ه��م، 

ي��ع��ان��ون من  ق��وت يومهم فهم  ي��وؤم��ن��ون  ب��ال��ك��اد 

حتديات �سابقة تعاظمت مع كورونا.

خا�سة  املختلف  النقل  اأمن��اط  منح  اإىل  ودعا 

التي  احلوافز  من  مزيدا  وال�سفريات  التاك�سي 

خمتلف  ع��ل��ى  اإي��ج��اب��ا  وتنعك�ض  ال��ق��ط��اع  تنع�ض 

القت�سادية. القطاعات 

اأب��و  جمموعة  �سركة  م��دي��ر  ق��ال  جهته،  م��ن 

اأبو  حممود  املميز(  )التاك�سي  التجارية  احل��اج 

املمنوحة  الت�ساريح  انتهاء  ا�سراط  اإن  احل��اج، 

املكتب،  مع  امل��ربم  العقد  مدة  بانتهاء  لل�سيارات 

�سيثني امل�ستثمرين يف هذا النمط عن ال�ستثمار 

مفتوحا  ولي�ض  املدة  حمدد  ا�ستثمارا  لكونه  به، 

م�سغلي  اأن  اإىل  منبها  �سابق،  ق��رار  يف  ك��ان  كما 

ال��ت��اك�����س��ي امل��م��ي��ز ي��ط��ال��ب��ون ب��ا���س��ت��ث��ن��ائ��ه��م من 

ال�����س��رط الأخ�����ري، ف��ه��و ي��ع��رق��ل ت��ن��ف��ي��ذ ال��ق��رار 

احلكومي.

امل�����س��ت��ح��ق��ة على  ال���دي���ون  اأن ح��ج��م  واأ����س���اف 

مليون  5ر8  اإىل  و���س��ل��ت  امل��م��ي��ز  ال��ت��اك�����س��ي  من��ط 

ال��ت��ي حلقت  ك��ورون��ا، واخل�����س��ائ��ر  بفعل ج��ائ��ح��ة 

العاملة  ال�����س��ي��ارات  ترخي�ض  ب��دء  منذ  بالنمط 

.2015 على تطبيقات النقل الذكية عام 

واأكد اأبو احلاج �سرورة اإقرار حزمة حكومية 

من  ي��ع��اين  فهو  لإن��ع��ا���س��ه  النقل  بقطاع  خا�سة 

اإىل  م�سريا  متالحقة،  وخ�سائر  كبرية،  حتديات 

وي�سغل  للتنمية،  حم���رك  ه��و  ال��ق��ط��اع  ه���ذا  اأن 

ع�سرات اآلف الأردنين.

ه��ي��ئ��ة  اإىل  اأوع�������ز  ال����������وزراء  وك������ان جم���ل�������ض 

اأ���س�����ض و���س��روط  ب��ت��ع��دي��ل  ال���ربي  ال��ن��ق��ل  تنظيم 

التاك�سي  ملكاتب  والت�ساريح  الراخي�ض  منح 

 2011 ل�سنة  اإدارت��ه��ا  حت��ت  العاملة  وال�����س��ي��ارات 

اأمانة  جانب  اإىل  وتكليفها  القرار،  هذا  لتنفيذ 

عّمان الكربى با�ستكمال الإجراءات الالزمة.

تون�س-وكاالت

الكعلي  علي  التون�سي  املالية  وزي��ر  ق��ال 

�ستمنح  املتحدة  الوليات  اإن  الثنن  اليوم 

م�ساريع،  لتمويل  دولر  مليون   500 تون�ض 

ب�������الده يف م����ف����او�����س����ات م��ت��ق��دم��ة  ب���ي���ن���م���ا 

للح�سول على �سمان قر�ض اأمريكي

���س��ت��ك��ون عرب  امل��ن��ح��ة  اإن  ال��ك��ع��ل��ي  وق����ال 

موؤ�س�سة حتدي الألفية لتمويل م�ساريع يف 

قطاعات النقل واملياه ودعم املراأة الريفية

 االنباط-عمان

ب���ل���غ ���س��ع��ر ب���ي���ع غ�����رام ال����ذه����ب ع��ي��ار 

امل��واط��ن��ن، ام�ض  21 الأك����ر رغ��ب��ة م��ن 

70ر37  الث���ن���ن، ب��ال�����س��وق امل��ح��ل��ي��ة ع��ن��د 

دي����ن����ار ل���غ���اي���ات �����س����راء امل���واط���ن���ن م��ن 

دينار  20ر36  مقابل  ال�����س��اغ��ة،  حم��الت 

البيع. جلهة 

ووف���ق���ا لأم�����ن ���س��ر ال��ن��ق��اب��ة ال��ع��ام��ة 

لأ�سحاب حمالت جتارة و�سياغة احللي 

بيع  �سعر  بلغ  ع��الن،  ربحي  واملجوهرات 

الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات 

ال�سراء من حمالت ال�ساغة عند 70ر44 

و80ر33 دينار على التوايل.

�سعر  اإن  اىل  ت�سريح  يف  ع��الن  وا���س��ار 

 267 7 غرامات بلغ  اللرية الر�سادي وزن 

الإجنليزي  اللرية  �سعر  بلغ  فيما  دينارا، 

ان  م��ب��ي��ن��ا  دي���ن���ار،   300 غ���رام���ات   8 وزن 

بال�سوق  ال��ذه��ب  على  وال��ع��ر���ض  الطلب 

املحلية ل زال يف حالة “�سعف«.

الملكية األردنية تخسر 64 مليونا العام الماضي

مجموعة السدحان تبرم عقد أعمال جديد مع شركة تشب لرفع كفاءة سلسلة التوريد

باألرقام.. اعتراض صواريخ المقاومة الفلسطينية يكلف االحتالل اإلسرائيلي خسائر فادحة

انخفاض طفيف على أسعار البنزين والوقود الثقيل واستقرار نسبي للديزل والكاز   

نقابة أصحاب التاكسي ترحب بقرار تحرير 
30 % من سيارات االستثمار والمميز

الواليات المتحدة ستمنح تونس 
500 مليون دوالر

7ر37 دينار سعر غرام الذهب 
عيار 21 بالسوق المحلية

الثالثاء   18 / 5/ 2021 

االقت�صادي



العربية-وكاالت

�إنه  �الثنني،  �م�س  �لعاملي،  �القت�صادي  �ملنتدى  قال 

2021 ال���ذي ك���ان من  �أل��غ��ى �ج��ت��م��اع��ه �ل�����ص��ن��وي ل��ل��ع��ام 

�ملقرر عقده يف �صنغافورة خالل ثالثة �أ�صهر.

و�أ�����ص����اف �مل��ن��ت��دى �ل����ذي م��ق��ره ���ص��وي�����ص��ر� يف ب��ي��ان 

�ل��ع��امل،  �أن��ح��اء  �مل��اأ���ص��اوي��ة يف  �ل��ظ��روف  ف���اإن  “لالأ�صف 
و�صبابية توقعات حركة �ل�صفر، وتباين معدالت توزيع 

�للقاحات، وعدم �لتيقن حيال �ل�صالالت �جلديدة من 

�لفريو�س جتعل من �ل�صعب عقد �جتماع عاملي لرجال 

�ملدين  �ملجتمع  وقادة  �حلكوميني  و�مل�صوؤولني  �الأعمال 

من �صتى �أنحاء �لعامل باحلجم �لذي خططنا له«.

�أن �الجتماع �ل�صنوي �صُيعقد بدال من ذلك  و�أ�صاف 

خالل �لن�صف �الأول من 2022، و�صيتحدد مكان �نعقاده 

وموعده بناء على تقييم للو�صع خالل �ل�صيف.

وب��ن��ه��اي��ة �ل��ع��ام �مل��ا���ص��ي، ق���رر �مل��ن��ت��دى �الق��ت�����ص��ادي 

�لعاملي عقد �ملنتدى يف �صنغافورة بدال من �صوي�صر�، �إذ 

�صحة  �صمان  �ل�صعب  من  كوفيد-19  جائحة  �صتجعل 

و�صالمة �مل�صاركني يف �أوروبا.

ق����ال رئ��ي�����س �مل���ن���ت���دى �الق���ت�������ص���ادي �ل���ع���امل���ي ب���ورج 

مع  �لتعامل  يف  ناجحة  “�صنغافورة  �إن  وقتها،  بريند 

�جلائحة«.

ُيعقد  ك���ان  للمنتدى  �ل�����ص��ن��وي  �الج��ت��م��اع  �أن  ي��ذك��ر 

�ملنطقة  يف  �ل��و�ق��ع  �ل�صتوي  د�ف��و���س  منتجع  يف  �صنوياً 

معظم  ملناق�صة  ب�صوي�صر�  �الأل���ب  جبال  م��ن  �ل�صرقية 

�لق�صايا �مللحة �لتي تو�جه �لعامل.

العربية-وكاالت

قالت وكالة �صتاندرد �أند بورز للت�صنيف 

ز�دت  �ل��ت��ون�����ص��ي��ة  �ل��ب��ن��وك  �إن  �الئ���ت���م���اين، 

�إذ  �ل�����ص��ي��ادي��ة،  �ل��دي��ن  الأدو�ت  م�صرتياتها 

�لعقد  �ل�صعف خ��الل  م��ن  ب��اأك��ر  �رت��ف��ع��ت 

�مل���ا����ص���ي، م���ع �ل����زي����ادة �حل�����ادة الإ�����ص����د�ر�ت 

�لديون �حلكومية لتون�س.

�م�س  �صدر  تقرير  يف  �لوكالة،  و�أ�صافت 

�الث���ن���ني، و�ط��ل��ع��ت ع��ل��ي��ه �ل��ع��رب��ي��ة.ن��ت، �أن 

�ل��ت��ع��رف ع��ل��ى ت��ك��ل��ف��ة �ل��ت��خ��ل��ف ع���ن ���ص��د�د 

�لبنوك  على  وت��اأث��ريه  اللتز�ماتها  �ل��دول��ة 

ظل  يف  ك��ب��رية  �أه��م��ي��ة  ذ�  �أ���ص��ب��ح  �لتون�صية 

�ل�����ص��رر �ل����ذي ت��ع��ر���ص��ت ل��ه �ل��ب��الد ب�صبب 

ت���د�ع���ي���ات ك���ورون���ا و�الن���ق�������ص���ام �ل�����ص��ي��ا���ص��ي 

�مل�����ص��ت��م��ر ب���ني ف����روع �ل�����ص��ل��ط��ة �ل��ث��الث��ة يف 

�لبالد.

تتخلف  �أن  تتوقع  ال  �ل��وك��ال��ة  �أن  ورغ���م 

 12 �ل���  م���د�ر  ديونها على  ���ص��د�د  ع��ن  تون�س 

�لتخلف  تكلفة  ت��ق��در  لكنها  �ملقبلة،  �صهر� 

�لبنوك  على  �ل�صيادية  �ل��دي��ون  ���ص��د�د  ع��ن 

مليار  و7.9   4.3 بني  ي��رت�وح  �لتون�صية مبا 

�إجمايل  102% من  �إىل   55 يعادل  ما  دوالر، 

ما  �أو  �مل�����ص��ريف  للقطاع  �مل�صاهمني  ح��ق��وق 

�إج��م��ايل  م��ن   %17.3 �إىل   9.3 ب��ني  ي����رت�وح 

�لناجت �ملحلي �ملتوقع للبالد يف 2021.

ياأتي ذلك يف �لوقت �لذي قال فيه وزير 

�إن   ، �ل��ي��وم  �ل��ك��ع��ل��ي،  ع��ل��ى  �لتون�صي  �مل��ال��ي��ة 

�لواليات �ملتحدة �صتمنح تون�س 500 مليون 

دوالر ل��ت��م��وي��ل م�����ص��اري��ع، ب��ي��ن��م��ا ب����الده يف 

�صمان  على  للح�صول  متقدمة  مفاو�صات 

قر�س �أمريكي.

و�أ�����ص����اف �ل��ك��ع��ل��ي �ل�����ذي ك����ان يف زي����ارة 

ل��و����ص��ن��ط��ن ل��ب��دء م��ن��اق�����ص��ات ح���ول برنامج 

“�لزيارة  �لنقد  �صندوق  مع  جديد  قر�س 

ك��ان��ت مهمة وم��ث��م��رة م��ع �ل�����ص��ن��دوق وم��ع 

م���������ص����وؤويل �ل���ب���ن���ك �ل��������دويل وم�������ص���ووؤل���ني 

�أمريكيني«.

عرب  �صتكون  �ملنحة  �أن  �لكعلي  و�أو���ص��ح 

موؤ�ص�صة حتدي �الألفية لتمويل م�صاريع يف 

قطاعات �لنقل و�ملياه ودعم �ملر�أة �لريفية.

م��ن  ل���ل���م���زي���د  �ل���ك���ع���ل���ي  ي����ت����ط����رق  ومل 

يناير  يف  ل��روي��رتز  ق���ال  وك���ان  �لتفا�صيل. 

ت�صعى  ت��ون�����س  �إن  �مل��ا���ص��ي،  �ل���ث���اين  ك���ان���ون 

للح�صول على �صمان قر�س �أمريكي بقيمة 

مليار دوالر الإ�صد�ر �صند�ت.

وب�����د�أت ت��ون�����س، �ل��ت��ي ز�د ع���بء دي��ون��ه��ا 

�ل��ع��ام �مل��ا���ص��ي،   %8.8 وت��ق��ل�����س �ق��ت�����ص��اده��ا 

حم����ادث����ات م����ع ����ص���ن���دوق �ل���ن���ق���د �ل�����دويل 

للح�صول على حزمة م�صاعد�ت مالية.

العربية-وكاالت

م��ال��ك��ة   ،AT&T ���ص��رك��ة  و�ف���ق���ت 

 Warnerو  HBO ����ص��ت��ودي��وه��ات 

يف  �أ�����ص����ول����ه����ا  دم�������ج  ع����ل����ى   ،Bros
دي�صكفري  �صبكة  م��ع  �الإع����الم،  جم��ال 

 Food ملالكة لقناة� ،Discovery
ح��ي��ث   .HGTVو  Network
بني  �صتجمع  �إن��ه��ا  �الث��ن��ني  ي���وم  ق��ال��ت 

�أ���ص��ول �مل��ح��ت��وى �خل��ا���ص��ة ب��ه��ا الإن�����ص��اء 

�أعمال ترفيهية و�إعالمية عاملية قائمة 

بذ�تها.

ل�صركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  و�صيقود 

�ل�صركة  ز����ص��الف،  ديفيد  دي�صكفري، 

�جل����دي����دة �مل���ق���رتح���ة، و�ل���ت���ي ���ص��ت��م��ت��د 

ع��ل��ى و�ح����دة م��ن �أق����وى ����ص��ت��ودي��وه��ات 

هوليوود، مبا يف ذلك �متياز�ت الأعمال 

�صبكة  هاري بوتر، وبامتان، ف�صاًل عن 

�الأخبار CNN، و�لرب�مج �لريا�صية، 

�خل��ا���ص��ة   Discovery وع���رو����س 

باملنزل و�لطهي و�لطبيعة و�لعلوم.

بحو�يل  دي�صكفري  �أ���ص��ه��م  و���ص��ع��دت 

16% لت�صل �إىل 41.3 دوالر يف تعامالت 

م���ا ق��ب��ل �ل�������ص���وق، ب��ي��ن��م��ا �رت���ف���ع �صهم 

33.67 دوالر  �إىل   %4 بنحو   AT&T
ب��ع��د �الإع����الن ع��ن �ل�����ص��رك��ة �جل��دي��دة، 

و�ل���ت���ي ���ص��ت��ك��ون مم��ل��وك��ة ب��ن�����ص��ب��ة %71 

قبل  م���ن  و%29   AT&T مل�����ص��اه��م��ي 

�لبالغ  ل��ل��ك��ي��ان  دي�����ص��ك��ف��ري  م�صتثمري 

قيمته نحو 150 مليار دوالر.

اإن���ه���ا   AT&T ����ص���رك���ة  وق�����ال�����ت 

مليار   43 بقيمة  ع��ائ��د�ت  �صت�صتخدم 

�ملعفاة  �الإع��الم��ي��ة  �أ���ص��ول��ه��ا  م��ن  دوالر 

من �ل�صر�ئب ل�صد�د ديونها �لتي تزيد 

ذكرته  مل��ا  وف��ق��اً  دوالر،  مليار   160 ع��ن 

“�لعربية. عليه  و�طلعت  “رويرتز”، 
نت«.

�ل�صركة  ��صم  عن  �لك�صف  �صيتم  كما 

بينما  �ملقبل،  �الأ�صبوع  بحلول  �جلديدة 

مل يتم بعد حتديد �لتفا�صيل �الأخرى، 

للرئي�س  �مل�صتقبلي  �ل��دور  ذل��ك  يف  مبا 

�ل���ت���ن���ف���ي���ذي ل�������ص���رك���ة و�رن��������ر م���ي���دي���ا، 

جي�صون كيالر.

مت��ث��ل خ��ط��وة �م�����س �الث��ن��ني تفكيك 

 108.7 بقيمة   AT & T ����ص��ت��ح��و�ذ 

�الإعالم  و�صائل  تكتل  على  دوالر  مليار 

 Time Warner �الأم����ريك����ي����ة 

ب���اأن  �ع��رت�ف��ه��ا  وت���وؤك���د   ،2018 ع���ام  يف 

�نتقلت  ق��د  �لتلفزيون  م�صاهدة  ن�صبة 

ي��ل��زم �حلجم  �مل��ب��ا���ص��ر، حيث  �ل��ب��ث  �إىل 

مل����و�ج����ه����ة �ل���ع���م���ال���ق���ة �جل�������دد �أم����ث����ال 

نتفليك�س و�صركة و�لت ديزين.

�إن �ل�صركة  من جانبه قال ز��صالف، 

20 م��ل��ي��ار  ���ص��ت��ن��ف��ق ح�����و�يل  �جل����دي����دة 

 17 م��ن  �أك���ر  �أي  �مل��ح��ت��وى،  دوالر على 

نتفليك�س  �صتنفقها  �ل��ت��ي  دوالر  مليار 

�ل�صركة  تزيد  �أن  توقع  كما  �لعام.  هذ� 

��صتثمار�تها يف �لربجمة يف �مل�صتقبل.

�صركة  �إي��ر�د�ت  تبلغ  �أن  �ملتوقع  ومن 

يف  �جل���دي���دة  ودي�����ص��ك��ف��ري   AT&T
دوالر  م���ل���ي���ار   52 ح������و�يل   2023 ع�����ام 

�أمريكي، و�أن تبلغ �الأرباح قبل �لفو�ئد 

و�ل�����ص��ر�ئ��ب و�الإه�����الك و�ال���ص��ت��ه��الك 

�أم����ريك����ي،  دوالر  م���ل���ي���ار   14 ح�������و�يل 

باالإ�صافة �إىل 3 مليار�ت دوالر �أمريكي 

�ملتوقعة. �ل�صنوية  �لتكاليف  يف 

�ل�صفقة  تنتهي  �أن  �ملتوقع  م��ن  كما 

2022، بانتظار مو�فقة  يف منت�صف عام 

م�������ص���اه���م���ي دي�������ص���ك���ف���ري و�مل����و�ف����ق����ات 

�لتنظيمية.

العربية-وكاالت

�أ�����ص����درت �مل��ف��و���ص��ي��ة �الأوروب�����ي�����ة ب��ي��ان��ا 

ر�صوم  فر�س  ب�صاأن  �ملقرتحة  بال�صيا�صات 

“�أحادي  و�رد�ت  ع��ل��ى  �إغ������ر�ق  م��ك��اف��ح��ة 

�لعربية  �ململكة  من  جاليكول”  �الإيثيلني 

�الأمريكية،  �ملتحدة  و�ل��والي��ات  �ل�صعودية 

يوم �جلمعة �ملا�صي.

�الأوروب��ي��ة،  �ملفو�صية  �أن  �لبيان  و�أظهر 

تدر�س فر�س ر�صوم مكافحة �إغر�ق موؤقته 

على و�رد�ت “�أحادي �الإيثيلني جاليكول” 

 ،%11.1 بن�صبة  �ل�����ص��ع��ودي��ة  �ل�����ص��رك��ات  م��ن 

وذلك على جميع �ل�صركات �ل�صعودية، ومن 

و�ل�صرقية  و”كيان”،  “ين�صاب”  �صمنها 

للبرتوكيماويات “�صرق” وينبع، و�لعربية 

و�جلبيل  “برتوكيميا”،  للبرتوكيماويات 

للبرتوكيماويات. �ملتحدة 

ي���اأت���ي ذل����ك ب��ع��د �أن ف��ت��ح��ت �مل��ف��و���ص��ي��ة 

على  �الإغ���ر�ق  ملكافحة  حتقيقاً  �الأوروب��ي��ة 

�الإيثيلني” من  “�أحادي جاليكول  و�رد�ت 

�أكتوبر   14 �ملتحدة يف  �ل�صعودية و�لواليات 

�ملنتجني  م��ن  طلبات  تلقيها  بعد  �مل��ا���ص��ي، 

م��ن   %25 مي���ث���ل���ون  �ل����ذي����ن  �الأوروب������ي������ني 

�أغ�صط�س  يف  �إيثلني”،  “جاليكول  منتجي 

مبكافحة  �لتحقيق  يف  �مل��ا���ص��ي  �ل��ع��ام  م��ن 

�الإغر�ق.

��صتندت  �مل��ت��ح��دة،  ل��ل��والي��ات  وبالن�صبة 

ملنتجي  �لدفاع  جلنة  من  �ملقدمة  �ل�صكوى 

25% من  عن  نيابة  �الأوروب��ي��ني   MEG
م��ن��ت��ج��ي ج��الي��ك��ول �إي��ث��ل��ني، ع��ل��ى م��ق��ارن��ة 

�صعر  مع  �أمريكا  يف  للمنتج  �ملحلي  �ل�صعر 

�لت�صدير �إىل دول �الحتاد �الأوروبي ب�صعر 

�مل�صنع. ت�صليم 

بالن�صبة  �ل�صكوى  ور�ء  �مل��ربر  كان  فيما 

�ل�صعوديني، هو مقارنة تكاليف  للمنتجني 

�لعمومية  و�ل��ت��ك��ال��ي��ف  و�ل��ب��ي��ع  �ل��ت�����ص��ن��ي��ع 

 ،SG&A ب�����  ي���ع���رف  م����ا  �أو  و�الإد�ري����������ة 

و�الأرباح، جميعها مع �صعر �لت�صدير وعلى 

�أر�س �مل�صنع. �أ�صا�س �صعر ت�صليم 

“�لعربية. ع��ل��ي��ه  �ط���ل���ع���ت  مل����ا  ووف����ق����اً 

�الإغ��ر�ق  ر�صوم مكافحة  ف��اإن ج��دول  نت”، 

�ملقرتحة مو�صح يف �جلدول �لتايل:

االقت�صادي
70

المنتدى االقتصادي العالمي يلغي اجتماعًا سنويًا خاصًا

سيناريو كارثي للبنوك التونسية قد يكلفها 7.9 مليار دوالر 

عمالق إعالمي جديد بـ 150 مليار دوالر لمواجهة زحف »نتفليكس«

اقتراح أوروبي بفرض رسوم إغراق على واردات سعودية وأميركية

سعر بيتكوين دون 45 ألف دوالر.. 
تأكيدات إيلون ماسك التي لم تنقذها!

لن تصدق.. أكبر شركة مالبس في العالم 
توزع أكواد خصم داخل لعبة فيديو!

فرنسا تقرض السودان 1.5 مليار دوالر 
لتسوية متأخرات صندوق النقد

العربية-وكاالت

�إي��ل��ون ما�صك  ت��غ��ري��د�ت  ت��ت��و����ص��ل 

ح�����ول �ل���ع���م���الت �مل�������ص���ف���رة و�آخ����ره����ا 

م��ن  �أي�����ا  ت��ب��ع  ت�����ص��ال مل  �أن  ت���اأك���ي���ده 

�ل��ب��ت��ك��وي��ن �ل��ت��ي ك��ان��ت ق���د ����ص��رتت��ه 

بقيمة 1.5 مليار دوالر.

تغريد�ته  كانت  �أن  بعد  ذل��ك  ج��اء 

ت���ر�ج���ع���ات  �إىل  �أدت  ق����د  �ل�������ص���اب���ق���ة 

�الأخرية،  �الأيام  للبتكوين يف  متتالية 

بعد �أن �أملح ما�صك باأن ت�صال قد تبيع 

ب���اع���ت ح��ي��ازت��ه��ا م���ن �ل��ع��م��ل��ة  �أو ق���د 

�مل�صفرة.

وب��ع��د �أن �أف����اد م��ا���ص��ك �ل����ذي ك��ان 

�لبتكوبن،  منا�صري  �أك��رب  من  بد�ية 

�ل��ع��م��ل��ة  ق���ب���ول  �أوق����ف����ت  ���ص��رك��ت��ه  �أن 

�صيار�ت  ل�صر�ء  دفع  كو�صيلة  �مل�صفرة 

ت�����ص��ال ب�����ص��ب��ب �ل���ت���د�ع���ي���ات �ل��ب��ي��ئ��ي��ة 

�لناجمة عن �لتنقيب عن �لبتكوين.

�أدن��������ى  �إىل  ب����ي����ت����ك����وي����ن  وه����������وت 

وهي  �ملا�صي  فرب�ير  منذ  م�صتوياتها 

دوالر عن  �ألف   20 بنحو  بعيدة  تبقى 

يف  �صجلته  �ل���ذي  �لقيا�صي  �مل�����ص��ت��وى 

�أبريل.

�الأ�صهر  �مل�صفرة  �لعملة  وتر�جعت 

�إىل   %8 بنحو  �الإثنني،  �م�س  بالعامل 

�أغلب  تر�جع  و�صط  دوالر،  �ألف   44.8

�مل�صفرة. �لعمالت 

العربية-وكاالت

ب���ع���د ب����ن����اء �أك��������رب �إم�����رب�ط�����وري�����ة 

��صتخد�م  ب���دون  �ل��ع��امل  يف  للمالب�س 

�إع������الن������ات �ل���ت���ل���ف���زي���ون و�ل����ل����وح����ات 

�الإع���الن���ي���ة، ي���ح���اول م��ال��ك �ل��ع��الم��ة 

�لتجارية لالأزياء ز�ر� Zara طريقة 

�لن�صائية،  �مل��الب�����س  لت�صويق  �أخ����رى 

و�جل���ي���ن���ز، و�ل���������ص����رت�ت، ع���رب �أل���ع���اب 

�لفيديو.

�ل�صركة  ��صتجابة  حيث  ذلك،  ياأتي 

�الإ���ص��ب��ان��ي��ة   Inditex SA �الأم 

ل��ل��ت��ح��ول م���ن �مل���ت���اج���ر �ل��ف��ع��ل��ي��ة �إىل 

�مل��ب��ي��ع��ات ع���رب �الإن����رتن����ت م���ن خ��الل 

�ل���ت���ع���اون م���ع ف��ي�����ص��ب��وك و�إن�����ص��ت��غ��ر�م 

ل����ت����ط����وي����ر ل����ع����ب����ة ف����ي����دي����و ت�����ص��م��ى 

جل����ذب   »Pacific Game«

عالمتها  �إىل  �صناً  �الأ�صغر  �مل�صرتين 

 Pull & ب��ري«  �أن���د  “بول  �لتجارية 

.Bear
بيع  باإبر�م عملية  �الأم��ر  يتعلق  وال 

مع  ع��الق��ة  ببناء  يتعلق  ب��ل  مبا�صرة، 

�ل��ع��م��الء �الأ���ص��غ��ر ���ص��ن��اً. ح��ي��ث مثلت 

�ل��ت��ج��ارة �الإل��ك��رتون��ي��ة ث��ل��ث ع��ائ��د�ت 

Inditex �لعام �ملا�صي، و�صيخ�ص�س 
دوالر  م����ل����ي����ار�ت   3 م����ن  ك���ب���ري  ج�����زء 

خم�����ص�����ص��ة ل��ال���ص��ت��ث��م��ار�ت �جل��دي��دة 

لن  �ل��رق��م��ي  �الزده����ار  �أن  م��ن  للتاأكد 

ينفد.

�لتي  �ل�صفقات  م��ن  �صل�صلة  ورغ��م 

ك��ان��ت ت��ق��وم ب��ه��ا �ل��ع��الم��ة �ل��ت��ج��اري��ة 

د�خ���ل  ل�صلعها  ب��ال��رتوي��ج  ل��ل��م��الب�����س 

�ألعاب �لفيديو. �إال �أنهم �أخذو� �لفكرة 

خ��ط��وة �أك���رب �إىل �الأم����ام م��ع �الأل��ع��اب 

�خلا�صة بهم جللب �ملزيد من �لزيار�ت 

تنزيالت  وت��ع��زي��ز  �ل��وي��ب  م��و�ق��ع  �إىل 

�أكر  تطبيقات �جلو�ل وتقدمي طرق 

متعة لتوزيع �أكو�د �خل�صم.

وت��ع��ت��م��د �ل��ل��ع��ب��ة ع��ل��ى ج��م��ع قطع 

كاليفورنيا  م��ن  �ل�صفر  ع��رب  �ملالب�س 

�إىل طوكيو وجتنب �لعقبات على طول 

�ل��الع��ب��ون يف  �ل��ط��ري��ق. حيث يتحكم 

�إد�رة وجوههم.  �ل�صخ�صية من خالل 

خالل  من  �للعبة  �إىل  �لو�صول  ويتم 

في�صبوك  على  ب��ري  �أن��د  ب��ول  ح�صابات 

و�إن�صتغر�م.

العربية-وكاالت

�أعلن وزير �القت�صاد �لفرن�صي برونو لومري، 

�ل�����ص��ود�ن  �صت�صاعد  فرن�صا  �أن  �الث��ن��ني،  �م�����س 

�نتقال  عملية  يخو�س  و�ل���ذي  بالديون  �ملثقل 

�لديون  من  متاأخر�ته  ت�صديد  يف  دميقر�طي، 

ل�صندوق �لنقد �لدويل من خالل �إقر��صه 1.5 

�أو���ص��ع  لتخفيف  متهد  خ��ط��وة  يف  دوالر،  مليار 

مليار   50 ع��ن  تقل  ال  خ��ارج��ي��ة  ل��دي��ون  نطاقا 

دوالر.

�أج��ل  م��ن  �صتعمل  فرن�صا  �إن  �ل��وزي��ر  وق���ال 

�أق��رب  �ل�صود�ن يف  عن  �لدين  ع��بء  “تخفيف 
وقت ممكن”، م�صري�ً �إىل �أن �لرئي�س �إميانويل 

ماكرون �صيوؤكد هذ� �لتعّهد �أثناء موؤمتر ثنائي 

ُيعقد يف وق��ت الح��ق �الثنني، ع�صية قمة حول 

�إنعا�س �القت�صاد يف �إفريقيا.

وينعقد يف �لعا�صمة �لفرن�صية باري�س، �ليوم، 

ي�صتمر  و�ل��ذي  �ل�صود�ن،  لدعم  باري�س  موؤمتر 

�إميانويل  �لفرن�صي  �لرئي�س  برعاية  ليومني، 

ماكرون.

وقالت وزيرة �خلارجية �ل�صود�نية �لدكتورة 

تقدمي  �صي�صهم يف  �مل��وؤمت��ر  �إن  �ل�صادق،  م��رمي 

�ل�������ص���ود�ن ل��ل��م��ج��ت��م��ع �ل������دويل ب�����ص��ك��ل ج��دي��د، 

من  كبري  ج��زء  باإعفاء  توقعات  �إىل  باالإ�صافة 

دي���ون �ل�����ص��ود�ن ل��دى ���ص��ن��دوق �لنقد �ل���دويل، 

وكذلك و�لتعامل مع موؤ�ص�صات �لتمويل �لعاملية.

ياأتي ذلك يف �لوقت �لذي قال فيه م�صوؤول 

���ص��ع��ودي م�����ص��ارك يف حم���ادث���ات �إع������ادة هيكلة 

�لعربية  �ململكة  �إن  بال�صود�ن،  �خلا�صة  �لديون 

�إىل  للتو�صل  د�ئنيه  على  �صت�صغط  �ل�صعودية 

�تفاق و��صع خلف�س تر�كم ديون �لبلد �الأفريقي 

�لبالغة 50 مليار دوالر.

وت��ظ��ه��ر �أرق�����ام ���ص��ن��دوق �ل��ن��ق��د �ل����دويل �أن 

�ململكة �لعربية �ل�صعودية هي ثالث �أكرب د�ئني 

�ل�صود�ن، بحو�يل 4.6 مليار دوالر.

ويعد �ل�صود�ن موؤهاًل لتخفيف �أعباء �لديون 

مبوجب مبادرة �صندوق �لنقد و�لبنك �لدوليني 

.)HIPC( للبلد�ن �لفقرية �ملثقلة بالديون

لومري،  برونو  �لفرن�صي  �ملالية  وزي��ر  وق��ال 

تقدمي  �صيوؤكد  م��اك��رون  �إميانويل  �لرئي�س  �إن 

ياأمل  باري�س  ت�صت�صيفها  قمة  خ��الل  �لقر�س 

�ل�صود�ن �أن ت�صتحث �مل�صتثمرين على �إعادة بناء 

�قت�صاده �ملكروب.

و�صيتعني على �أع�صاء �صندوق �لنقد �لتعهد 

�لقر�س  �ل�صندوق  يرد  �ملتاأخر�ت لكي  بتغطية 

�ل��ت��ج�����ص��ريي. وق����ال م���اك���رون �إن م���ن �مل��ت��وق��ع 

تقدمي تلك �لتعهد�ت يف وقت الحق �ليوم، و�إنها 

�صت�صاعد يف جهود �الإ�صالح �القت�صادي �الأو�صع 

بال�صود�ن.

�ملوؤمتر  �فتتاح  يف  �لفرن�صي  �لرئي�س  وق��ال 

�ل���ذي يح�صره م�����ص��وؤول��ون م��ن م�صر و�أوروب����ا 

و�ل���والي���ات �مل��ت��ح��دة وم��وؤ���ص�����ص��ات م��ال��ي��ة دول��ي��ة 

ن�صرع  �أن  نو�صك  �لذي  �ل�صود�ن  ديون  “خف�س 
فيه هو نتيجة �أوىل لالإ�صالحات. وهذ� �لتوجه 

حد  على  و�صيا�صيا  �قت�صاديا  تر�صيخه،  ينبغي 

�صو�ء«.

�ل�������ص���ود�ن يف ط����ور �خل������روج م���ن ع��ق��وب��ات 

�قت�صادية وعزلة د�مت عقود� يف عهد �لرئي�س 

�ل�صابق عمر �لب�صري �ل��ذي �أط��اح به �جلي�س يف 

�أبريل 2019 بعد �نتفا�صة �صعبية.

مبوجب  ت�صكلت  �نتقالية  حكومة  وحت���اول 

�تفاق لتقا�صم �ل�صلطة بني �لع�صكريني و�ملدنيني 

�إخ�����ر�ج �ل��ب��الد م��ن �أزم�����ة �ق��ت�����ص��ادي��ة عميقة، 

�ل�صلع  يف  ونق�س   %300 يتجاوز  ت�صخم  و�صط 

�الأ�صا�صية.

ت���ر�ك���م���ت م���ت���اأخ���ر�ت دي������ون ���ص��خ��م��ة على 

�ل�صود�ن، لكنه �أحرز تقدما �صريعا �صوب �إ�صقاط 

ج��ان��ب ك��ب��ري م��ن��ه��ا يف �إط�����ار ب��رن��ام��ج ���ص��ن��دوق 

�ملثقلة  �ل��دويل للبلد�ن �لفقرية  �لنقد و�لبنك 

ب��ال��دي��ون، مم��ا �صيتيح مت��وي��ال دول��ي��ا �أرخ�����س 

للخرطوم.

�الهتمام باال�صتثمار 

�صّوى �ل�صود�ن يف �الآون��ة �الأخ��رية متاأخر�ت 

للتنمية عن  �الإفريقي  و�لبنك  �ل��دويل  للبنك 

ط��ري��ق ق���رو����س جت�����ص��ريي��ة م���ن دول غ��رب��ي��ة. 

�لتي  �ل���ق���ر�ر«  »ن��ق��ط��ة  ���ص��وب  ق��دم��ا  وللم�صي 

�صتفتح �لباب لربنامج �لبلد�ن �لفقرية �ملثقلة 

�أي�صا  بالديون يف يونيو ح��زي��ر�ن، يتعني عليه 

ت�صوية متاأخر�ته ل�صندوق �لنقد.

وت�صمنت �إ�صالحات رئي�صية حديثة مبوجب 

تقلي�س  �لنقد  �صندوق  �إ���ص��ر�ف  حت��ت  برنامج 

دعم �لوقود وخف�صا حاد� لقيمة �لعملة.

ومن �أه��د�ف موؤمتر باري�س ح�صد �الهتمام 

ب��اال���ص��ت��ث��م��ار. وق����ال خ��ال��د ع��م��ر ي��و���ص��ف وزي���ر 

�صوؤون جمل�س �ل��وزر�ء �ل�صود�ين �إن من �ملقرر 

طرح م�صروعات مبليار�ت �لدوالر�ت يف �لطاقة 

و�لتعدين و�لبنية �لتحتية و�لزر�عة.

ومن �الأهد�ف �لرئي�صية �الأخرى ��صتقطاب 

�لبنوك �لدولية بعد �إ�صالحات بالقطاع �ملايل.

وق����ال رئ��ي�����س �ل������وزر�ء �ل�����ص��ود�ين ع��ب��د �هلل 

نريد  ال  ج����د�.  غ��ن��ي  ب��ل��د  “�ل�صود�ن  ح��م��دوك 

�صدقات، نريد ��صتثمار�ت«.

و����ص���دد م�������ص���وؤول���ون �آخ��������رون ع��ل��ى �أه��م��ي��ة 

�الإ�صالحات �القت�صادية و�تفاق �صالم ُوقع �لعام 

و�ال�صتثمار  للبنوك  ج��دي��دة  وق��و�ن��ني  �ملا�صي 

قل�صت �ملخاطر على �ل�صركات �الأجنبية.

وقال م�صوؤول بالرئا�صة �لفرن�صية �إن �ملوؤمتر 

�مل�صتحقة  �مل���ت���اأخ���ر�ت  م��ع  �ل��ت��ع��ام��ل  ي�صتهدف 

للمقر�صني �لدوليني قبل �النتقال �إىل �لد�ئنني 

�ل��ث��ن��ائ��ي��ني. وح������و�يل ن�����ص��ف دي�����ون �ل�����ص��ود�ن 

�لثنائية م�صتحقة الأع�صاء نادي باري�س.

بني  �إن  �لنقد  �صندوق  يف  م�صوؤول  و�أو���ص��ح 

�ل�����ص��ود�ن �خلارجية هي  دي��ون  م��ن  10% و%14 

ديون جتارية، وهي ن�صبة �أعلى من �ملعتاد.

وقالت هو� ت�صون ينغ �ملتحدثة با�صم وز�رة 

�خل���ارج���ي���ة �ل�����ص��ي��ن��ي��ة �إن �ل�����ص��ني، وه����ي من 

بع�س  و�أل��غ��ت  خف�صت  �لرئي�صيني،  �ل��د�ئ��ن��ني 

�ل����دي����ون و���ص��ت��ح��ث �مل��ج��ت��م��ع �ل������دويل ل��ي��ح��ذو 

حذوها.

الثالثاء   18/ 5 / 2021
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اعالن صادر عن  مراقب عام الشركات

ا�ستنادًا لأحكام املادة ) 264/اأ ( من قانون ال�شركات رقم ) 

22 ( ل�سنة 1997 وتعديالته، يعلن مراقب عام ال�سركات يف 

وزارة ال�سناعة والتجارة اأن �سركة �ساورما الرمي  وامل�سجله 

لدينا يف �سجل ال�سركات ذات م�س�ؤولية حمدودة حتت الرقم 

حمكمة  قرار  مب�جب   2007/12/30 بتاريخ   )  15448  (

بداية عمان الغرفة القت�سادية رقم 2012/1399 تاريخ 

وتعيني  الهنانده  خالد  املحامي  ا�ستبدال   )2021/5/6(

م�سفيا  عبيدات  ر���س��دي  ف���اروق  ق�سي  احل�سابات  مدقق 

لل�سركة ، وان عن�ان امل�سفي ه� :

عمان – ال�سمي�ساين – �سارع ايليا اب� ما�سي – عمارة 16 – 

مكتب 1- هاتف 0798268683

مراقب عام ال�سركات 

د. وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

واب�  العبادي  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

عزام   

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2018/9/16 بتاريخ   )  118737(

ن�سر هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرم�طي

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات
اعالن ) ثاني (

 )22( رقم  ال�سركات  قان�ن  من  )82/مكرر(  امل��ادة  لحكام  ا�ستنادا 

ل�سنة 1997 وتعديالته  يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

الكان  لل�سركة  العادية  غري  العامة  الهيئة  ان  والتم�ين  والتجارة 

حتت  م.خ.م  ك�سركة   لدينا  امل�سجلة  النقل  ومعدات  و�سائل  لتجارة 

غري  باجتماعها  ق��ررت  قد   )2012/1/19( بتاريخ   )867( الرقم 

اطفاء  بالجماع  امل�افقة   )  2021/4/20( بتاريخ  املنعقد  العادي 

خ�سما  وذلك  املرتاكمة  اخل�سائر  من  اردين  دينار   2.500.000 مببلغ 

لي�سبح  اردين  دينار   )6.100.000( والبالغ  ال�سركة  مال  را�س  من 

را�س مال ال�سركة بعد هذا الطفاء مبلغ وقدره )3.600.000( دينار 

اردين ويتم تق�سيم اخل�سائر التي مت اطفائها يف را�س مال ال�سركة على 

امل�ساهمني كال بح�سب ن�سبة م�ساركته

ويحق لكل من دائني ال�سركة العرتا�س خطيا على تخفي�س راأ�سمال 

ال�سركة لدى املراقب خالل )15( ي�ما من تاريخ ن�سر اخر اعالن .

مراقب عام ال�سركات 

د.وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة ابراهيم احلالج 

وعزمي �س�يركي  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)85924 ( بتاريخ 2007/5/9 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

الداري��ة  لال�ست�سارات  تركيا  ج�س�ر  �سركة   دائني  من  اأرج��� 

ال�سركات حتت  وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة  والتقنية  ذ.م.م  

الرقم  ) 52002 ( بتاريخ ) 2018/7/22(

كانت  �س�اء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ل  ، وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العن�ان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : عزالدين ع�سام فريد احلنبلي

عن�ان امل�سفي : عمان – جبل احل�سني – �س. عني ال�سلطان

خل�ي ) 0786417418 + 0796906317 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200057885(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة حممد العدوان و�سريكته  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت��سية ب�سيطة 

بطلب  تقدمت  قد    2000/6/28 بتاريخ   )8609( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/3/28 

العدوان   ذع��ار  نايف  حممد  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وق��د 

م�سفيا لل�سركة .

– ت:  الكفرين   - ال�سماليه  ال�س�نة   : امل�سفي  عن�ان  باأن  علما 

0788807714

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرم�طي

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

ا�ستنادا لأحكام املادة )8/ج( من قان�ن ال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتم�ين باأن ال�سم التجاري

) مدر�سة ورو�سة المام الرتمذي الرتب�ية ( وامل�سجل لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية بالرقم 

)200535( با�سم ) �سركة عاليه العي�سه ورنا حمف�ظ  ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم 

ن�سر  تاريخ  الغري من  امللكية حجة على  نقل  ( وتعترب عملية  ا�سقري  اب�  ) جميله حممد ح�سن 

هذا العالن . 

م�سجل ال�سماء التجارية

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�شركات رقم 

)22( ل�سنة 1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات 

ل�سركة  العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف 

وامل�سجلة  والتقنية     الداري��ة  لال�ست�سارات  تركيا  ج�س�ر 

لدينا يف �سجل ال�سركات ذات م�س�ؤولية حمدودة حتت الرقم 

)52002( بتاريخ  2018/7/22  قد قررت باجتماعها غري 

2021/5/3  امل�افقة على ت�سفية  العادي املنعقد بتاريخ  

ال�سركة ت�سفية اختيارية وتعيني املحامي عز الدين ع�سام 

فريد احلنبلي  م�سفيا لل�سركة، وان عن�ان امل�سفي ه� :

 0786417418 ال�سلطان- هاتف  – �س.عني  جبل احل�سني 

0796906317 -

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  ق��ان���ن  م��ن   )13( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يعلن مراقب عام   ، وتعديالته   1997 ل�سنة  رقم)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة بان �سركة كمال 

ت��سية  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  و�سريكه  عبيدات 

  2018/2/7 بتاريخ   )19699( الرقم  حتت  ب�سيطة 

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : كمال عبيدات و�سريكه

اإىل �سركة : حممد فيا�س ال�سرايره و�سركاه

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من  )277/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام  رقم )22( ل�سنة 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

باأن �سركة الرديف للم�ساريع ال�سكانية  ذ.م.م م�سجلة 

املحدودة/  امل�س�ؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا 

حتت الرقم )53458( بتاريخ )2019/1/20( 

امل�س�ؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

املحدودة بتاريخ )2021/5/16(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200156228(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

و�سركاها   الق�ساه  حمدان  الرحمن  عبد  �ساميه  �سركة  ب��اأن  

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2016/9/5 حتت الرقم )114614( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/4/7 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  رائد احمد نزال الق�ساه  م�سفيا 

لل�سركة .

علما باأن عن�ان امل�سفي : الكرك – الربة – حي ال�سرقي – ت: 

0795765114

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  ق��ان���ن  م��ن   )13( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يعلن مراقب عام   ، وتعديالته   1997 ل�سنة  رقم)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة بان �سركة حممد 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  و�سريكه   ال�س�بكي  علي 

ت�سامن  حتت الرقم )118665( بتاريخ 2018/8/27  

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : حممد علي ال�س�بكي 

و�سريكه

اإىل �سركة : اب� ال�فا و�سريكه

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

الغزاوي  �سركة احمد  ا�ستكمال اجراءات ت�سفية  عن 

وعمر حمدان

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2020/10/8 بتاريخ   )  121169(

ن�سر هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرم�طي

مديرية االمن العام
اعالن طرح عطاء

�سا�سي  �سراء   )  2021/26  ( رقم  عطاء  طرح  عن  امل�سرتيات  ادارة   / العام  المن  مديرية  تعلن 

حم�لة )4-6( طن عدد )20( وكما يلي:

2021/6/14م  امل�افق   ) الثنني   ( لي�م  الر�سمي  الدوام  نهاية  العطاء  ن�سخة  لبيع  م�عد  اخر 

وطيلة ايام ال�سب�ع با�ستثناء ي�م الثالثاء .

اخر م�عد لقب�ل املناق�سات ال�ساعة العا�سرة من �سباح ي�م ) الثالثاء ( امل�افق 2021/6/15م 

ول تقبل بعد هذا امل�عد على ان يتم تقدمي عر�س فني مف�سل �سامل كافة الم�ر الفنية ومنف�سل  

عن العر�س املايل ولن ينظر باأي عر�س من اي �سركة تخالف ذلك و�سيتم ا�ستبعادها مبا�سرة .

على من يرغب بامل�ساركة مراجعة امني �سر جلنة العطاءات يف ) مديرية المن العام )  عمي�س ( / 

ادارة امل�سرتيات / امانة �سر جلنة عطاءات المن العام ( ل�ستالم دع�ة العطاء املت�سمنة ال�سروط 

وامل�ا�سفات م�سطحبًا معه :

�س�رة عن رخ�سة املهن ) �س�رة طبق ال�سل ( �سارية املفع�ل لهذا العام .

�س�رة عن ال�سجل التجاري لل�سركة .

كتاب تف�ي�س من ال�سركة للمندوب .

ثمن ن�سخة العطاء ) 100 ( دينارًا غري م�سرتدة.

 / )  www.psd.gov.jo ( م�قع مديرية المن العام / ادارة امل�سرتيات على �سبكة النرتنت

ادارة امل�سرتيات / العطاءات املطروحة .

اج�ر العالن على من ير�س� عليه العطاء وبغ�س النظر عن عدد مرات الطرح .

رئيس لجنة الشراء

اعالن طرح عطاء
تعلن مديرية المن العام / ادارة البنية عن طرح عطاء رقم ) ع م ر / 2 / 2021 ( ان�ساء وت�ريد 

فعلى  معان،  �سرطة  مديرية  يف  العادمة  للمياه  تنقية  حمطة  وادامة  وجتربة  وت�سغيل  وتركيب 

العامه وال�سكان يف جمال مياه و�سرف �سحي اخت�سا�س  امل�سنفني لدى وزارة ال�سغال  املتعهدين 

) حمطات تنقية ال�سرف ال�سحي / ثانية فما ف�ق او مياه و�سرف �سحي / بالدرجة الرابعة فما 

ف�ق ولديهم خربة يف ادامة وت�سغيل حمطات التنقية ( او ان�ساء ابنية بالفئة الرابعة �سريطة 

 ،) التنقية  حمطات  جمال  يف  �سن�ات  ثالث  عن  تقل  ل  بخربة  ميكانيك  مهند�س  لديهم  يك�ن  ان 

ال��دوام  �ساعات  خالل  ط��ارق   / البنية  ادارة  مراجعة  العطاء  هذا  يف  بال�سرتاك  والراغبني 

 ( الذاتية  وال�سرية  عنها  م�سدقة  و�س�رة  ال�سلية  الت�سنيف  �سهادات  معهم  م�سطحبني  الر�سمي 

ك�سف خربات النقابة ( لجنازات ال�سركة يف هذا املجال وبنف�س حجم هذه العمال للح�س�ل على 

ن�سخة من وثائق العطاء مقابل مبلغ ) 25 ( خم�سة وع�سرون دينار غري م�سرتدة ، علما بان اخر 

ي�م لبيع الن�سخ ه� ي�م ) الثنني ( امل�افق 2021/5/24 م ، والذي �سيك�ن اخر ي�م لال�ستف�سارات 

، وتعاد كافة املناق�سات ل�سعبة الدرا�سات / ادارة البنية غري متاأخرة عن ال�ساعة العا�سرة من 

�سباح ي�م ) الحد ( امل�افق 2021/5/30م و الذي �سيك�ن م�عد فتح العرو�س وكل مناق�سة ترد 

بعد هذا ال�قت والتاريخ املحددين تهمل ول ينظر بها ويتحمل املقاول الذي ير�س� عليه العطاء 

تكاليف دفع اج�ر ن�سر العالن مهما كان عدد مرات العادة ومهما بلغت التكاليف ويحق ل�ساحب 

العمل الغاء العطاء او اعادة طرحه دون ابداء ال�سباب ودون ان يرتتب على هذا الجراء اية 

مطالبة مالية او قان�نية  .

الثالثاء    18/ 5 / 2021



الدويل
90 الثالثاء  18/ 5 / 2021 

 ُيعترب رم�شان قاديروف �شخ�شية �شهرية وطاغية يف العامل العربي، بل هو الأكرث �شهرة من 

بني روؤ�شاء الدول الأجانب يف الأو�شاط واجلماهري العربية من املحيط اإىل اخلليج، و�شخ�شيته 

ون�شاله  املُ�����ش��رف  وال���ده  امل��رح��وم  وت��اري��خ  لتاريخه  ِتبًعا  وامل�شلمني  ال��ع��رب  ل��دى  ج��ًدا  حمبوبة 

هو  وها  بتميز،  ال�شي�شان  ن�َشَر  فقد  اخلارجي،  والعدوان  الأجنبي  التدخل  من  �شعبه  لتحرير 

العرب  لق�شايا  النجاح  وحتقيق  العربي،  العامل  اأزر  ل�شد  اآخر  زعيم  يقفه  ما  ن��ادًرا  موقًفا  يقف 

امل�شريية، وكذلك لن�شاطه الطويل واملو�شول لتطوير العالقات والروابط الأخوية ال�شي�شانية 

والقوقازية العربية، والن�شال العربي - ال�شي�شاين امل�شرتك، وتعظيم قوا�شم �شعبينا يف خمتلف 

والف�شاءات. ال�شوؤون 

 ولهذا كله ولغريه من الأ�شباب التي توؤكد الثقة التامة والكاملة التي يوليها العامل العربي 

�شاربة  �شهيونية  بقوات  الآن  واملَحا�شر  دًم��ا  النازف   - غ��زة  قطاع  �شعب  ب��ادر  فقد  لقاديروف، 

املُدان دولًيا -  اإبادة جماعية له ولأطفاله ومدنييه تت�شم بالأبارتهايد  وطاغية �شرعت بعمليات 

مبنا�شدة الرئي�س ال�شي�شاين رم�شان قاديروف، ِل”التدخل لوقف العدوان الإ�شرائيلي الهمجي 

قاديروف، من  رم�شان  ال�شي�شاين  للرئي�س  “منا�شدة  كذلك:  املنا�شدة  يف  وجاء  القطاع”،   على 

�شعب منكوب �شّلطت عليه اآلة القمع والإرهاب ال�شهيوين حقدها، نداء ا�شتغاثة عاجل، نحن يف 

لت، اأطفال وِئدت”. كما ت�شمنت املنا�شدة: “يا اأهلنا  حمنة عظيمة، بيوت ُهدمت، ن�شاء ُقتلت وُرمِّ

يف ال�شي�شان، يا حاج رم�شان نحن اإخوانك، امل�شجد الأق�شى اأُهني يف رم�شان.. �شربونا يف القيام 

ويف ال�شالة، انتهكوا ُحرمة ال�شهر الف�شيل وامل�شجد الأق�شى والإن�شان.. نداء عاجل، نحتاج اإىل 

م�شاعدات عاجلة، طائرات اإغاثة وعوًنا عرب م�شر”. اإىل ذلك، دعا اأهايل غزة الرئي�س ال�شي�شاين 

ر، “لُي�شرفوا باأنف�شهم على تقدمي امل�شاعدات”، ِعلًما باأن  اإىل اإر�شال ممثليه اإىل قطاِعهم املحا�شَ

“العدوان الإ�شرائيلي املتوا�شل” على قطاع  اأدان  الرئي�س ال�شي�شاين رم�شان قاديروف كان قد 

139 مدنًيا )اإىل ما قبل يومني(، واأعلن عن ا�شتعداده  اأكرث من  اإىل ا�شت�شهاد  اأّدى  غزة، والذي 

لت�شليم  التامة  وجاهزيته  غ��زة،  وقطاع  الفل�شطيني  لل�شعب  الالزمة  امل�شاعدات  لتقدمي  التام 

خّلف  الذي  ال�شهيوين  العدوان  ا�شتمرار  ظل  يف  غزة  لأه��ايل  وامل�شاعدة  الدعم  اأ�شكال  خمتلف 

بيان  خالل  قاديروف  الرئي�س  ودع��ا  وامل�شوهني.  وامل�شابني  اجلرحى  ومئات  ال�شهداء  ع�شرات 

واملدنيني  الأعزل  ال�شعب  على  الإ�شرائيلي  للعدوان  ال�شريع  “التوقف  ب�شرورة  مكتبه،  اأ�شدره 

امل�شلمني،  ملقد�شات  الإ�شرائيلية  والنتهاكات  ال�شتفزازات  توقف  اإىل  بالإ�شافة  غزة،  قطاع  يف 

واأهمها امل�شجد الأق�شى املبارك، الذي اأُهني يف �شهر رم�شان املبارك«.

واإ�شالمًيا ودولًيا رم�شان قاديروف - الذي َيف�شح  املنا�شل املحبوب عربًيا  اأن الأخ   ل نخال 

اإن�شان  اأي  على  يقع  وُظْلٍم  وَتَعدٍّ  ا�ُشٍر  وَتَ وَبْغٍي  وُع���دَواٍن   احِتالٍل  كل  والأن�شطة  الكلمات  بكل 

الفل�شطيني الأعزل برمته يف  ال�شعب  الفوري لإنقاذ  املوت - �شيتباطاأ بالتحرك  باأ�شلحة  و�شعب 

منطقتي قطاع غزة وال�شفة الغربية املحا�شرتني بالدبابات، واملحروقتني بال�شواريخ املتطورة 

املوجهة اإلكرتونًيا، والطائرات احلربية احلاملة لكل الأ�شلحة الأمريكية “الأكرث فعالية” بقتل 

بالقوة  وتهجريهم  منهم،  ع��دد  اأك��رب  قتل  بغية  الفل�شطينيني،  الأر���س  م�شاكني  من  ع��دٍد  اأك��رب 

اأبدًيا.. ولن يتمكنوا. الغا�شمة للتخل�س من جميعهم، بهدف �شهينة فل�شطني 

وِجَهادًيا  ن�شالًيا  وتاأ�شيلها  – ال�شي�شانية  العربية  الكفاحية  ال�شداقة  تعزيز  يوم  هو  اليوم   

وُمَقاَوَمًة مب�شاعدات من قلب وعقل الرئي�س قاديروف لل�شعب الفل�شطيني الذي �شوف َيذكرها 

التاريخ قاديروف  الأُّمتاِن العربية والإ�شالمية واأحرار العامل ومنا�شله باخلري، و�شُيرِبز  ومعه 

اَدة ل تخبو جذوتها اإىل يوم الدين.  كزعيم حترري عاملي باأحرٍف من نوٍر وناٍر وقًّ

 َهُلمَّ يا اأهل الإ�شالم ال�شي�شان لنجدة القد�س وقادروف يف مقدمة �شفوفكم �شوب فل�شطني 

اجلريحة التي تناديك اأيها الرئي�س وهي باكية دًما ِمدراًرا.. تعال اإلينا يف بيوتنا وادخل امل�شجد 

امل�شلني  م��ع  �شوًيا  وامل��ه��د  القيامة  كني�شتي  ويف  فيه  و���ش��ِل  الأ���ش��ي��ل،  اأي��ه��ا  عنه  وداف���ع  الأق�شى 

املتاآخني، ليكتب التاريخ ذلك وُي�شجله ولُيخّلد ا�شمك خلوًدا اأبدًيا.

األكاديمي مروان سوداح

غزة الشموخ ُتناشد األخ 
الرئيس رمضان قاديروف

االنباط-وكاالت

ك�شف حتقيق اأجرته قناة اجلزيرة عن 

ا�شتخدمها  التي  املدمرة  القنابل  نوعية 

تدمري  يف  الإ�شرائيلي  الح��ت��الل  جي�س 

ب���رج اجل����الء يف ق��ط��اع غ����زة، ال����ذي ك��ان 

ل�شبكات  وم��ك��ات��ب  ���ش��ك��ن��ي��ة  ���ش��ق��ق��ا  ي�����ش��م 

اإع���الم���ي���ة م���ن ب��ي��ن��ه��ا اجل���زي���رة ووك��ال��ة 

بر�س اأ�شو�شيتد 

واأظ���ه���ر ال��ت��ح��ق��ي��ق ال����ذي ا���ش��ت��ن��د اإىل 

ق�شف  ل�شور  ع�شكريني  خ���رباء  حتليل 

ال��ق��ن��اب��ل  اأن  غ�����زة،  امل���دن���ي���ة يف  الأب��������راج 

ط��راز  م��ن  الأرج���ح  على  ه��ي  امل�شتخدمة 

ي��و-GBU( 31-31( و جي بي  جي بي 

�شديدة  املجنحة   )39-GBU( ي���و-39 

والتدمري النفجار 

وت��ع��رف ق��ن��اب��ل ج��ي ب��ي ي���و-31 اأي�شا 

وت��ع��ن��ي   )JDAM( ج����ي����دام  ب���ا����ش���م 

ذخ��ائ��ر ال��ه��ج��وم امل�����ش��رتك امل��ب��ا���ش��ر، وق��د 

مت ت��ط��وي��ره��ا م��ن اأج���ل اخ���رتاق امل��واق��ع 

التح�شني �شديدة  الع�شكرية 

فيديو  مع  املحللني  ا�شتنتاج  ويتطابق 

ن�شره ح�شاب القوات اجلوية الإ�شرائيلية 

الذخائر  هذه  حتميل  يظهر  تويرت  على 

على الطائرات احلربية

ي��و-39  ب��ي  ج��ي  املجنحة  القنابل  اأم���ا 

وت��زن  القطر  �شغرية  بالقنابل  فتعرف 

110 كيلوغرامات حوايل 

وق���د دم����رت ط���ائ���رات الح���ت���الل ب��رج 

اجلالء كليا يف ق�شف نفذته يوم ال�شبت 

املا�شي

الربج -الذي كان ي�شم  وقبيل ق�شف 

اأ�شو�شيتد  ووكالة  اجلزيرة  �شبكة  مكاتب 

ب����ر�����س الأم������ريك������ي������ة- رف���������س ����ش���اب���ط 

للموظفني  ال�شماح  اإ�شرائيلي  خمابرات 

ب��ع�����س  اإخ�������راج  اإىل  ب���ال���ع���ودة  ال�����ربج  يف 

اإذ  الإعالمية،  العمل  واأدوات  مقتنياتهم 

ب�شع  هاتفي  ات�شال  ال�شابط يف  اأمهلهم 

دقائق

وك����ان ال����ربج -وه����و م���ن ب���ني الأق����دم 

ت��ق��ط��ن  ����ش���ق���ة،   60 ي�����ش��م  ال���ق���ط���اع-  يف 

من  مهنية  فئات  فيه  وتعمل  اأ���ش��ر،  فيها 

املحامني والأطباء وغريهم

الإعالمية  اجل��زي��رة  �شبكة  واأ���ش��درت 

الإ�شرائيلي  اجلي�س  اأن  فيه  اأك��دت  بيانا 

اإل وق��ت��ا  ب���رج اجل����الء  ���ش��ك��ان  مل مي��ه��ل 

ق�شفه،  قبل  املكان  لإخ��الء  ج��دا  ق�شريا 

اإ�شرائيل ت�شرف  اأن ما قامت به  معتربة 

�شحفيينا  ���ش��الم��ة  ي�����ش��ت��ه��دف  ه��م��ج��ي 

ومنعهم من ك�شف احلقيقة

ك����م����ا ح����م����ل����ت ال�������ش���ب���ك���ة احل����ك����وم����ة 

وقالت  الكاملة،  امل�شوؤولية  الإ�شرائيلية 

�شنم�شي يف اتخاذ اإجراءات قانونية

االنباط-وكاالت

ي��وم الأح��د 78 نقطة مواجهة مع قوات  �شهد 

الحتالل الإ�شرائيلي يف ال�شفة والقد�س املحتلتني 

اأدت لإ�شابة 8 جنود وم�شتوطنني �شمن احلراك 

ال�شعبي امل�شتمر يف ال�شفة ن�شرة للقد�س وغزة

وارت���ق���ي ي���وم اأم�����س ث��الث��ة ���ش��ه��داء م��ت��اأث��ري��ن 

 75 اأ�شيب  فيما  الح��ت��الل  بر�شا�س  باإ�شابتهم 

مواطناً خالل املواجهات

ور���ش��د امل��ك��ت��ب الإع���الم���ي حل��رك��ة ح��م��ا���س يف 

ال�شفة الغربية املحتلة تنفيذ 238 عماًل مقاوماً 

على  ت��اأث��ري  ذات   19 بينها  الأح���د  ي��وم  ال�شفة  يف 

الحتالل

ومن اأبرز عمليات املقاومة 7 عمليات اإطالق نار 

ا�شتهدفت قوات الحتالل وامل�شتوطنني يف مناطق 

خمتلفة بال�شفة وعملية ده�س يف القد�س

ح��رق من�شاآت لالحتالل  11 عملية  كما ر�شد 

ومركبات ع�شكرية واإلقاء زجاجات حارقة 14 مرة 

وعملية اإطالق مفرقعات نارية

وت�شدى املواطنون للم�شتوطنني يف 21 موقًعا 

و85 نقطة اإلقاء حجارة و84 مواجهة يف ال�شفة

كذلك خرجت يف ال�شفة 14 م�شرية ومظاهرة 

الوطنية  وال��ق��وى  ال�شبابية  احل��راك��ات  لها  دع��ت 

والإ�شالمية

االنباط-وكاالت

ن�����������ش�����رت ج����م����ع����ي����ة ح������ق������وق امل������واط������ن 

ال�شطر  حول  ال�شنوي  تقريرها  الإ�شرائيلية 

وحقائق  معطيات  ي�شمل  للقد�س  ال�شرقي 

حول الأو�شاع الإن�شانية واملدنية يف �شفوف 

من  بهم  يلحق  وم��ا  الفل�شطينيني  �شكانها 

كل  ي��ط��ال  �شلبي  ومتييز  منهجي،  تهمي�س 

الأ�شا�شية اخلدمات احليوية 

اأن ذل���ك ي��ت��م ب��ادئ  وي�����ش��ري ال��ت��ق��ري��ر اإىل 

ذي ب���دء م��ن امل��ك��ان��ة ال��ت��ي ُم��ن��ح��ت ل��ه��م بعد 

ك�����ش��ك��ان   1967 ال���ع���ام  يف  ال���ق���د����س  اح���ت���الل 

ُم���ق���ي���م���ني مي���ك���ن ����ش���ح���ب الإق������ام������ة م��ن��ه��م 

اإق��ام��ت��ه��م يف مدينتهم  ي��ج��ع��ل  ال���ذي  الأم����ر 

يف  حقهم  يقيد  ونهج  مبمار�شات  م�شروطة 

وير�شد  والج��ت��م��اع��ي.  ال�شيا�شي  ال��ن�����ش��اط 

ال�شكان  عدد  الإ�شرائيلي  احلقوقي  التقرير 

الفل�شطينيني وتوزيعهم يف الأحياء املختلفة 

واأط����راف امل��دي��ن��ة ويف اجل��ي��وب ال��ت��ي ول��ده��ا 

هناك  ال�شكان  يعاين  حيث  الفا�شل،  اجلدار 

من  املدينة  اأحياء  �شكان  يعانيه  ما  اأ�شعاف 

البلدية،  واخل��دم��ات  التحتية  البنى  ان��ع��دام 

عن  ناهيك  العامة،  املوا�شالت  اإتاحة  وعدم 

التق�شري البارز يف خدمات التعليم وال�شحة 

العامة وخدمات الطوارئ والإنقاذ

التقرير  ي��ر���ش��د  ال��رف��اه  م�����ش��ت��وى  وع��ل��ى 

املقد�شيني  �شفوف  يف  املرتفعة  الفقر  ن�شب 

يعي�س  اإذ  ال���ب���الد،  الأع���ل���ى يف  ت��ع��ت��رب  وال��ت��ي 

ال�����ش��رق��ي��ة  ال���ق���د����س  الأط����ف����ال يف  م���ن   %86

العتبار  بعني  الأخ��ذ  م��ع  الفقر،  خ��ط  حت��ت 

ارتفاع هذه الن�شبة يف اأعقاب انت�شار فريو�س 

ك���ورون���ا وحت���ول اأرب�����اب ع��ائ��الت ك��ث��رية اإىل 

����ش���وق ال���ب���ط���ال���ة. ويف ب����اب ال��ت��ع��ل��ي��م ر���ش��د 

والفتية  الأط��ف��ال  م��ن   %30 وج���ود  التقرير 

 1670 يبلغ  ح��اد  ونق�س  تعليمي،  اإط��ار  دون 

م�شتاأجرة  غ��رف  وا�شتخدام  تدري�س،  غرفة 

ل��ل��ت��دري�����س ل ت�����ش��ت��ويف اأدن�������ى امل���وا����ش���ف���ات 

والتعليمية الإن�شانية 

لوائح  وتقدمي  القا�شرين  اعتقال  وحول 

التهام �شدهم فيتحدث التقرير عن اأن %73 

القد�س  يف  املعتقلني  القا�شرين  جممل  من 

دون  املعتقلني  ع��دد  وب��ل��غ  فل�شطينيون،  ه��م 

هو  وكما  معتقال.   70 ع�شرة  اخلام�شة  �شن 

معروف يعاين �شكان القد�س ال�شرقية ب�شكل 

امل��ن��ازل  ع��ل��ى  خ��ا���س م��ن ق�شية ال���ش��ت��ي��الء 

وال���ه���دم وان���ع���دام ال��ت��خ��ط��ي��ط، ف��الك��ت��ظ��اظ 

القد�س  يف  الفل�شطينية  الأحياء  يف  ال�شكاين 

امل�شاحة  ن�شبة  وتبلغ  ال��ب��الد،  يف  الأع��ل��ى  ه��و 

من   %8.5 الفل�شطينيني  لل�شكان  املخ�ش�شة 

الإجمالية القد�س  م�شاحة 

ت��ع��اظ��م ع��م��ل��ي��ات  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر  وي�����ش��ري 

اإذ  املقد�شيني  حياة  تهدد  التي  البيوت  هدم 

2020 وبقي  �شنة  121 منزل خ��الل  ه��دم  مت 

العام  مطلع  وم��ن��ذ  م���اأوى،  ب��ال  اإن�شانا   379

اإن�شانا   50 وبقي  منزل   20 ه��دم  مت  احل��ايل 

بال ماأوى. معقبة على املعطيات تقول �شريا 

يف  املحتلة  الأرا����ش���ي  ق�شم  م��دي��رة  ليفني- 

عن  وتتحدث  وا�شحة  الأرق���ام  اإن  اجلمعية 

�شورة منهجية وحالة �شعبة ومتفاقمة من 

�شنوات  منذ  ب��داأت  التي  والإه��م��ال  التمييز 

عديدة

ال�شرقية  ال��ق��د���س  ل�شكان  يحق  وت��اب��ع��ت 

احل�������ش���ول ع���ل���ى خ���دم���ات ك���اف���ي���ة وح��م��اي��ة 

ح��ق��وق��ه��م يف امل�����ش��ك��ن وال��ت��ع��ل��ي��م وال�����ش��ح��ة 

واحل���ي���اة ال��ك��رمي��ة وك���ذل���ك ال���ش��ت��ث��م��ار يف 

امل��ع��ط��ي��ات  ت��غ��ري  ن��واك��ب  ن��ح��ن  م�شتقبلهم. 

ال�شلطات  اإي��ف��اء  ل�شمان  العمل  و�شنوا�شل 

والتزاماتها  بواجبها  املختلفة  الإ�شرائيلية 

امل�س  وع���دم  ال�شرقية  ال��ق��د���س  ���ش��ك��ان  ت��اه 

بهم

االنباط-وكاالت

مل يتجاوز اللقاء الذي جمع ال�شهيد طارق 

ب�شع  ���ش��وى  ع��م��ر،  الر�شيع،  بطفله  �شنوبر 

بال  امل���وت  ر�شا�س  يخطفه  اأن  قبل  ���ش��اع��ات، 

ع���ودة، خ��الل م��واج��ه��ات م��ع ق���وات الحتالل 

جنوب  يتما  بلدة  مدخل  �شهدها  الإ�شرائيلي 

نابل�س، يوم اجلمعة املا�شية

اأيقونات  جمع  ال��ذي  ع��ام��ا(،   26( �شنوبر 

الن�شال الفل�شطيني، اأ�شريا فجريحا ف�شهيدا، 

ارتقى اأم�س بعد يومني من الرتقب ال�شعب 

مل�شت�شفى  هبت  ال��ت��ي  بلدته  واأه����ايل  لعائلته 

اأن خ�شع لثالث  بعد  بالدم،  للتربع  رفيديا؛ 

عمليات جراحية

رحل �شنوبر، تاركا خلفه ر�شيعا مل يحفظ 

م��الم��ح وال����ده ب��ع��د، وزوج����ة مكلومة فرقت 

ر�شا�شة دمدم متفجر �شملها برفيق عمرها، 

بعد زواج مل مي�س عليه عام ون�شف العام

اأحمد �شنوبر، خال ال�شهيد طارق حتدث 

العامة  الثانوية  اأنهى  اأب��و عمر  ب��اأن  ل�”وفا”، 

ال��ده��ان يف الأرا���ش��ي  ب��ور���س  والتحق بالعمل 

واأف���رج  الغربية،  وال�شفة   1948 ع��ام  املحتلة 

عنه قبل عامني من �شجون الحتالل بعد اأن 

اأم�شى اأربع �شنوات يف املعتقل

ال��ذي �شادف اخلمي�س  الفطر  وقبل عيد 

ب���ي���وم واح������د، ُرزق ال�����ش��ه��ي��د ط���ارق  امل���ا����ش���ي 

بوالده  تيمنا  اأ�شماه  وال��ذي  الأول،  مب��ول��وده 

عمر، احت�شن ولده م�شافة الطريق الوا�شل 

ع��ائ��دا لأم��ه  يتما،  وب��ل��ده  نابل�س  ب��ني مدينة 

ليفرحها بحفيدها، لكنه مل يكن يعلم اأن هذا 

احُل�شن �شيكون الأول والأخ��ري لفلذة كبده، 

وفق ما يوؤكد �شنوبر

عاد  “طارق  اأن  ل�”وفا”،  �شنوبر  وي���روي 

ف��ّرح  اأن  ب��ل��دة يتما بعد  بطفله وزوج��ت��ه م��ن 

اأمه بحفيدها اإىل مدينة نابل�س، حيث ي�شكن 

ومنذ  بهما،  ليعتنوا  هناك  واأبقاهما  ان�شباوؤه 

ذلك اليوم مل ي�شاهدهما«

الح���ت���الل  ق������وات  اع�����ت�����داءات  ع��ل��ى  وردا 

وحي  املبارك  الأق�شى  امل�شجد  على  امل�شتمرة 

ال�����ش��ي��خ ج������راح، واإق����ام����ة امل�����ش��ت��وط��ن��ني ب����وؤرة 

على  ال���واق���ع  �شبيح  ج��ب��ل  ع��ل��ى  ا�شتيطانية 

اأرا�شي “بيتا، ويتما، وقبالن”، انتف�س اأهايل 

البلدات يوم اجلمعة املا�شية، ودارت مواجهات 

ع��ن��ي��ف��ة اأ����ش���ي���ب ط�����ارق خ��الل��ه��ا ب��ر���ش��ا���ش��ة 

مطاطية بالقدم

ع��اد طارق  اإن  ما  اأن��ه  اإىل  وي�شري �شنوبر، 

مل��ن��زل��ه ب��ع��د الإ����ش���اب���ة الأوىل ح��ت��ى ت���ددت 

فهب  الغربي،  البلدة  مدخل  على  املواجهات 

ط���ارق م��ع ال�شبان مل��واج��ه��ة ق���وات الح��ت��الل 

الإ�شرائيلي ور�شا�شه

اأ���ش��ب��ت  خ���ايل  ب���ط���ارق:  واإذا  ه��ات��ف��ي  »رن 

بر�شا�شة مطاطية براأ�شي مرة اأخرى، هيني 

جاي عليك عالدار”، هذا ن�س املكاملة الأخرية 

التي دارت بني �شنوبر وابن اخته طارق

وي�شيف اأن طارق مل يح�شر ملنزله، لكنه 

اأح��د املتواجدين باملواجهات  تلقى مكاملة من 

تفيد باإ�شابة طارق بالر�شا�س يف بطنه، واأن 

و�شعه خطري

اأ�شدها  على  ك��ان��ت  امل��واج��ه��ات  اأن  وي����روي 

بني اجلي�س وال�شبان على مدخل البلدة، واأن 

“وحدة الي�شام”  اإ�شرائيلية من  قوات خا�شة 

اأح���د جنودها  وات��خ��ذ  ل��ل��م��واج��ه��ات،  ح�شرت 

و�شعية القن�س واأطلق ر�شا�شة من نوع دمدم 

متفجر ا�شتقرت يف بطن طارق

ع��ل��ى اإث����ر الإ����ش���اب���ة، ن��ق��ل ط����ارق مبركبة 

حاجز  على  املتمركز  اجلي�س  اأن  اإل  اإ���ش��ع��اف 

زعرتة الحتاليل منعها من املرور، فا�شطرت 

م�شت�شفى  و�شلت  حتى  بديلة  ط��رق  ل�شلوك 

اأج��ري��ت  نابل�س، حيث  يف  احل��ك��وم��ي  رف��ي��دي��ا 

الأط��ب��اء  وا�شتاأ�شل  ل��ه،  جراحيتان  عمليتان 

خاللهما كليته وجزءا من الطحال كما حدث 

تهتك بالرئتني، وفق خال ال�شهيد

عملية  ال�شبت  ي��وم  اأج��ري��ت  اأن���ه  وي�شيف 

ثالثة لطارق لإيقاف النزيف بالرئتني، اإل اأنه 

اأعلن عن ا�شت�شهاده بعد خروجه من العملية 

بلحظات

 6 بينهم  ا���ش��ق��اء،  ���ش��ب��ع  ط����ارق  ولل�شهيد 

�شقيقات، ويعي�س يف اأ�شرة متوا�شعة ومتزوج 

ي�شكن يف منزل عائلته مع اأمه التي تعاين من 

اأمرا�س مزمنة ال�شكري والكلى والتي اأ�شيبت 

بها اإثر اعتقاله الوح�شي، ووالده الذي يعاين 

من اأمرا�س قلبية، و�شقيقه حممد وزوجته، 

وفق ما يوؤكد خاله

ق��ب��ل اإع�����الن ا���ش��ت�����ش��ه��اد ط�����ارق، ام��ت��الأت 

�شفحة زوجته رند النعني�س التي ارتبطت به 

بالدعاء   2020 �شباط  الأول من فرباير/  يف 

�شاملا،  لها ولطفلها  ي��رد زوجها  ب��اأن  اهلل  اىل 

فنعته  �شهيدا،  باختياره  كانت  اإرادة اهلل  لكن 

بكلمات “ا�شت�شهد حبيبي، احلمد هلل على كل 

حال«

 تسوي األبراج باألرض بشكل كامل.. 

تحقيق يكشف نوعية القنابل التي دمرت بها الجيش االحتالل برج الجالء بغزة

إصابة 8 إسرائيليين في 78 نقطة مواجهة
 حصاد األحد بالضفة والقدس.. 

  في الشطر الشرقي من القدس.. 429 إنسانا بال مأوى و86% من األطفال تحت خط الفقر

 الشهيد طارق صنوبر.. الُحضن األول واألخير

االنباط-وكاالت

قالت وزارة الرتبية والتعليم الفل�شطينة، 

م���دار����س  يف  ط���ال���ًب���ا   20 اإن  الإث����ن����ني،  ام�������س 

ارت��ق��وا �شهداء خ��الل ق�شف الحتالل  غ��زة، 

الإ�شرائيلي منازل ومواقع مدنية

ونعت الوزارة يف بيان، ال�شهداء الطلبة من 

املدار�س احلكومية واخلا�شة ووكالة الغوث

الحتالل  ل��ردع  التدخل؛  واأك���دت �شرورة 

وعدوانه  املتوا�شلة  جرائمه  على  وحما�شبته 

قطاع  مدار�س  وطلبة  الأطفال  بحق  الغا�شم 

ي��وم ويج�شدون  كل  ي�شت�شهدون  الذين  غ��زة، 

�شواهد دالة على وح�شية الحتالل وجربوته، 

التعليمية  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  للطلبة  وا���ش��ت��ه��داف��ه 

والعاملني فيها

امل��وؤ���ش�����ش��ات  ك���اف���ة  “الرتبية”  وط��ال��ب��ت 

يف  ال��رتب��ي��ة  ووزارات  والإن�����ش��ان��ي��ة  احلقوقية 

وال�شغط  النتهاكات  ه��ذه  ف�شح  اإىل  العامل 

ع���ل���ى الح������ت������الل؛ ل����وق����ف ه������ذه اجل����رائ����م 

الأع����راف  لكافة  وا���ش��ح��اً  ال��ت��ي ت�شكل خ��رق��اً 

والتفاقيات والقوانني الدولية

الطلبة  ق��ت��ل  اأن  اإىل  ال��������وزارة  واأ�����ش����ارت 

الأبرياء بدم بارد وق�شف منازلهم وا�شتهداف 

ذويهم يك�شف عن نوايا الحتالل واإمعانه يف 

نتيجة  الإع��اق��ة؛  ذوي  ن�شبة  وارت��ف��اع  القتل، 

الهمجية، موؤكدًة يف  الع��ت��داءات الحتاللية 

الوقت ذاته اأنها لن تدخر جهداً يف حما�شبة 

الحتالل على جرائم عرب القنوات ال�شيا�شية 

والدبلوما�شية والقانونية الدولية

ومتنت “الرتبية” ال�شفاء العاجل جلميع 

لذويهم  ال��ت��ع��ازي  ب��اأح��ر  متقدمة  اجل��رح��ى، 

واأن يلهمهم ال�شرب وال�شلوان، كما ا�شتذكرت 

ال�شهداء الطلبة الذين ارتقوا موؤخراً بال�شفة، 

يف عقابا واأودل واخلليل

 20 شهيًدا من طلبة مدارس غزة 
قضوا في العدوان القائم
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االنباط-وكاالت

طييالييب عيييدد مييين املييواطيينيين واملييقيييييميين 

الييكييويييت،  دولييية  يف  �سيا�سين  وميي�ييسييوؤوليين 

احلكومة بطرد كل من يعلن عالنية دعمه 

اال�سرائيلي الكامل لالحتالل 

و�سوم  عدة  تويرت  موقع  على  وت�سدرت 

بطرد  الكويتية  اخلييارجييييية  وزارة  طالبت 

ت�سامنوا  ودبلوما�سين  عدد من موظفن 

ال�سعب  واأيدوا املمار�سات اال�سرائيلية على 

لفل�سطيني ا

وميين اأهيييم تييلييك الييو�ييسييوم الييتييي ت�سدرت 

ميييييواقيييييع الييييتييييوا�ييييسييييل االجييييتييييميييياعييييي و�يييسيييم 

حيث    ، #اطردوا_ال�سفري_الت�سيكي 
غ�سب  الكويت  يف  الت�سيكي  ال�سفري  اأثيييار 

دعمه  بيياإظييهييار  قييام  حيين  الكويتي  ال�سعب 

و�سعه  خالل  من  االإ�سرائيلي،  لالإحتالل 

على   I Stand with Israel مل�سق

اإن�ستغرام ال�سخ�سية حل�سابه يف  ال�سورة 

وانيييفيييجييير غيي�ييسييب وا�ييييسييييع عيييليييى ميييواقيييع 

اليييتيييوا�يييسيييل االجييتييميياعييييية وجيييييياءت دعييييوات 

ال�سفري  بييطييرد  مطالبه  و�سعبية  برملانية 

الت�سيكي رغم قيامه بحذف ال�سورة

بيييييييييدوره، غييييييرد عييي�يييسيييو جميييلييي�يييس االأميييييية 

الييكييويييتييي عييبييدالييعييزيييز اليي�ييسييقييعييبييي، عييلييى 

قييائييال  تييويييرت،  عييلييى  ال�سخ�سية  �سفحته 

املجرم  ال�سهيوين  للكيان  العلني  الييدعييم 

بوجود  الكويت  ت�ست�سيفه  �سفري  قبل  من 

مر�سوم احلرب �سد الع�سابات ال�سهيونية 

هو ا�ستفزاز ب�سع مل�ساعر الكويتين وحتّدي 

اخلارجية  وزارة  وعلى  الر�سمي،  للموقف 

هذا  جتيياه  وعملية  حازمة  اإجيييراءات  اتخاذ 

الدبلوما�سية املخالف لالأعراف  العمل 

ميييين جيييانيييبيييه قيييييال الييينيييائيييب الييي�يييسيييابيييق يف 

جميييلييي�يييس االأميييييييية اليييكيييوييييتيييي عيييبيييداليييوهييياب 

اخليييارجييييييية  وزارة  عيييليييى  ان  اليييبيييابيييطييين 

ا�ستخدام حقها وفق ما جاء يف املواد ٩ و ٤٣ 

الت�سيكي  ال�سفري  بحق  فيينا  اإتفاقية  من 

ذات  من   ٤١ املييادة  خمالفته  بعد  خ�سو�سا 

االتييفيياقييييية بييياإعيييالن وقييوفييه مييع اإ�ييسييرائيييييل 

به اعالن  الذي جاء  و   ٦٧ مر�سوم  خمالفاً 

الع�سابات  مييع  الييدفيياعييييية  احليييرب  الييكييويييت 

ال�سهيونية

يف حيييين طييياليييب الييينيييائيييب عييبييدالييكييرمي 

الكندري وزارة اخلارجية الكويتية وب�سكل 

الت�سيكي  ال�سفري  طرد  اإىل  وعاجل  فييوري 

بيي�ييسييبييب تيياأييييييده الييكيييييان اليي�ييسييهيييييوين قيياتييل 

االأطييييفييييال وعييييدو االإنيي�ييسييانييييية، خييا�ييسييًة اأن 

ال�سهيوين  الييكيييييان  مييع  حيييرب  يف  الييكييويييت 

ال�سادر  الدفاعية  احلييرب  مبر�سوم  وذلييك 

يف 5 يونيو ١٩٦٧

من جهة اخرى، اأكدت املدر�سة الدولية 

االمريكية يف الكويت انهاء خدمات املعلمة 

االميييرييييكييييييية اليييتيييي قييياميييت بيينيي�ييسيير الييتيياأييييييد 

�سفحتها  على  ال�سهيوين  الييعييدو  الأعييمييال 

عييلييى الييفييييي�ييس بيييوك ثيييم قييامييت ثيييم بييحييذف 

املن�سور عندما انت�سر بن الطلبة

وييييرفييي�يييس اليييكيييوييييتيييييييون الييتييطييبيييييع مييع 

االإحييتييالل االإ�ييسييرائيييييلييي، مييوؤكييدييين دعمهم 

وم�ستنكرين  الفل�سطينية  للق�سية  الكامل 

الوح�سي  والعدوان  اال�سرائيلية  املمار�سات 

على قطاع غزة

االنباط-وكاالت

 قال الطيار ال�سابق يف �سالح اجلو االإ�سرائيلي، 

اإرهابية  اإن جي�سهم هو منظمة  �سابريا،  يوناتان 

وقادته جمرمو حرب

واأو�سح النقيب �سابريا يف حديثه لالأنا�سول، 

اأنييييه الييتييحييق بيياجلييييي�ييس االإ�ييسييرائيييييلييي عيييام ١٩٩٣، 

200٣ خييييالل االنييتييفييا�ييسيية  وا�ييسييُتييبييعييد ميينييه عييييام 

الفل�سطينية الثانية

واأ�يييسييياف اأنيييه غييري ميين اآرائيييييه بييعييد ان�سمامه 

من  جيييزءا  كييان  اأنيييه  واأدرك  االإ�سرائيلي  للجي�س 

االأ�ييسييخييا�ييس  عيييدد  اأن  ميي�ييسييريا   ، اإرهييابييييية  منظمة 

الذين يفكرون مثله ال يتجاوز ب�سعة اآالف

الذين  واملفكرين  ال�سخ�سيات  قائال:  واأردف 

يوؤمنون باإرهاب اجلي�س االإ�سرائيلي هم من يجب 

اأن يقودوا البالد

وقال �سابريا: اجلي�س االإ�سرائيلي هو منظمة 

اإرهيييابييييييية وقييييادتييييه جميييرميييو حييييييرب.. احلييكييوميية 

االإ�سرائيلية هي حكومة يهودية عن�سرية وجتر 

املنطقة كلها اإىل كارثة

وتيييابيييع اأنييييا اأومييييين بييهييذا وهييينييياك الييكييثييري من 

يوؤمنون بذلك، لكن اجلميع ال يرغبون يف قوله. 

هذه حقيقة يجب اأن اأقولها

ودعا �سابريا العامل حلماية الفل�سطينين من 

الو�سع احلايل، الأنهم يقتلون الأ�سباب عن�سرية، 

واأنهم بحاجة لدعم كبري الإيقاف الكارثة

التعليم،  ونظام  االإ�سرائيلي  االإعيييالم  وانتقد 

الفتا اإىل اأن النا�س تعر�سوا لغ�سيل دماغ ومنعوا 

من روؤية احلقيقة، واأن االأطفال يتم تربيتهم يف 

نظام تعليم ع�سكري �سهيوين بدرجة عالية

تييعييليييييمييا ي�سجعه  تييلييقييى  اأنيييييه  �يييسيييابيييريا  وذكييييير 

�سعبه،  حلماية  االإ�سرائيلي  للجي�س  لالن�سمام 

واإلقائهم  اجلوية  القوات  بعد خدمته يف  اأنييه  اإال 

القنابل على املدنين اأدرك اأن هذا العمل هو عمل 

اإرهابي

ولييفييت اإىل اأنييييه اعييتييقييل و�ييسييجيين عييييدة ميييرات 

ب�سبب م�ساركته يف احتجاجات مع الفل�سطينين 

الييغييربييييية لك�سر احليي�ييسييار عيين غييزة،  اليي�ييسييفيية  يف 

اأعييمييالييه لدعمه  ميين جييميييييع  عيين ف�سله  فيي�ييسييال 

اأنييحيياء  يف  حمييا�ييسييرات  واإلييقييائييه  الفل�سطينين 

العامل

من  االأدمييغيية  غ�سل  عملية  اأن  �ييسييابييريا  واأكيييد 

قيييبيييل و�يييسيييائيييل االإعييييييييالم واحليييكيييومييية واجلييييي�ييس 

اجلي�س  ميين  ا�سُتبعد  اأنييه  م�سريا  للغاية،  كبرية 

االإ�ييسييرائيييييلييي واأطيييليييق حييمييليية لييتيي�ييسييجيييييع اأفيييييرادا 

ع�سكرين اآخرين لال�ستقالة

اجلي�س  مييين  ا�ييسييتييقييالييوا  طيييييييارا   2٧ اأن  وذكيييير 

االإ�سرائيلي منذ عام 200٣ وحتى اليوم

االنباط-وكاالت

اأكييييد حمييلييلييون وخيييييراء غييربيييييون يف جمييال 

اليييقيييانيييون اأن اجلييييرائييييم اليييتيييي يييرتييكييبييهييا كيييييان 

الفل�سطينين  بييحييق  االإ�ييسييرائيييييلييي  االحيييتيييالل 

م�ستمرة منذ عقود طويلة وتييزداد ب�ساعتها يف 

ظل دعم اأمريكي ع�سكري و�سيا�سي ثابت لي�س 

له حدود

مييارجييوري كوهن اأ�ييسييتيياذة علم الييقييانييون يف 

اأ�سارت  االأمريكية  جيفر�سون  توما�س  جامعة 

يف �سياق مقال ن�سره موقع غلوبال ري�سريت�س 

جو  االأمييريييكييي  الرئي�س  ادارة  اأن  اإىل  الكندي 

بايدن وعلى غرار �سابقاتها يف البيت االأبي�س 

مل تتاأخر يف التاأكيد جمدداً على دعمها الثابت 

كيان  يرتكبها  التي  احلييرب  جلييرائييم  وامل�ستمر 

وال  الفل�سطينين  بحق  االإ�سرائيلي  االحتالل 

�سيما يف قطاع غزة املحا�سر والقد�س املحتلة

اأن )ا�ييسييرائيييييل( مل تكن  اأو�ييسييحييت  كييوهيين 

لرتتكب جرائمها دون دعم مطلق من الواليات 

املتحدة فاالإدارات االأمريكية املتعاقبة منذ عقود 

طويلة تتواطوؤ مع كيان االحتالل وت�ساعده يف 

جرائمه عر �سخها م�ساعدات ع�سكرية هائلة 

انتقادات موجهة �سده يف جمل�س  اأي  واإ�سكات 

االأمن الدويل

واأ�سافت كوهن اإن �سلطات االحتالل عادت 

جمدداً الرتكاب جرائم �سد االإن�سانية كما فعلت 

يف عدوانها على الفل�سطينين عام 20١٤ موؤكدة 

كيان  بها  يقوم  التي  العن�سرية  املمار�سات  اأن 

االحتالل هي بحد ذاتها جرائم �سد االإن�سانية

الفل�سطينين  حيييق  عييلييى  �يييسيييددت  كيييوهييين 

املييي�يييسيييروع يف اليييدفييياع عييين اأنييفيي�ييسييهييم ومييقيياوميية 

االحتالل االإ�سرائيلي كما ين�س القانون الدويل 

م�سرية اإىل �سخافة املزاعم التي ي�سوقها بايدن 

وحماوالته ترير االعتداءات االإ�سرائيلية وال 

الدويل  القانون  مبوجب  )اإ�سرائيل(  اأن  �سيما 

هي الكيان املحتل

املييتييحييدة تعطي  اليييوالييييات  اأن  كييوهيين بينت 

�سكل  عييلييى  دوالر  مييليييييارات   ٣.8 )اإ�يييسيييرائيييييييل( 

ميي�ييسيياعييدات عيي�ييسييكييرييية �ييسيينييوييياً واأنيييييه مييين غري 

املمكن للكيان ال�سهيوين اأن ي�ستمر باحتالله 

لالأرا�سي الفل�سطينية وارتكاب اجلرائم بحق 

الفل�سطينين دون م�ساعدة وا�سنطن التي متنع 

ب�سكل متكرر جمل�س االأمن الدويل من اإ�سدار 

)ا�سرائيل(  تنتقد  بيانات  حتى  اأو  قيييرارات  اأي 

الوحيدة  الييدوليية  املتحدة  الييواليييات  وقييد كانت 

يف جمل�س االأميييين الييتييي تييعييار�ييس اإ�ييسييدار بيان 

يطالب كيان االحتالل بوقف عمليات تهجريه 

للفل�سطينين يف حي ال�سيخ جراح يف القد�س

الكاتبة واملحللة الكندية ايفا بارتليت اأكدت 

بدورها اأن اإقدام طائرات االحتالل على تدمري 

اثنن من االأبيييراج ال�سكنية التي ت�سم مكاتب 

وكيييياالت وقييينيييوات اإعييالمييييية دولييييية و�ييسييط غييزة 

ف�سلطات  جييداً  لكنه متوقع  �سادماً  اأميييراً  كييان 

االحيييتيييالل تييقييوم عيييميييداً بييياإزالييية كيييل ميييا يتعلق 

ما  لطم�س  اإعييالمييييية  تغطية  وجيييود  باإمكانية 

و�سرتتكبه م�ستقباًل من جرائم بحق  ترتكبه 

الفل�سطينين

قييييوات االحييتييالل  اأن  اإىل  اأ�يييسيييارت  بييارتييليييييت 

االإ�سرائيلي منعت ال�سحفين وو�سائل االإعالم 

من الدخول اإىل قطاع غزة املحا�سر وا�ستهدفت 

�سوت  اأي  الإ�سكات  داخله  اأ�ساًل  املييوجييودة  تلك 

حرب  جرائم  من  ترتكبه  عما  يتحدث  �سادق 

بحق الفل�سطينين

الييكيياتييب واملييحييلييل الييكيينييدي امليييعيييروف مايكل 

ت�سو�سودوف�سكي و�سف احل�سار املتوا�سل الذي 

باأنه  غييزة  قطاع  على  االحييتييالل  كيان  يفر�سه 

عمل اإجرامي قائاًل اإن �سلطات االحتالل متنع 

عمليات دخول املواد والب�سائع ال�سرورية اإىل 

يف  مبييا  القطاع  يف  املحا�سرين  الفل�سطينين 

ذلك الطعام والييدواء والوقود كما حتتل املياه 

للقوانن  وا�سح  انتهاك  يف  للقطاع  االإقليمية 

الدولية

ت�سو�سودوف�سكي اأو�سح اأن اجلرائم امل�ستمرة 

الفل�سطينين  بحق  االحييتييالل  بها  يقوم  التي 

كلها تعتر جزءاً ال يتجزاأ مما ي�سمى )املخطط 

اال�ستيطان  عمليات  ي�سمل  الييذي  ال�سهيوين( 

والييتييهييجييري وجيييرائيييم الييقييتييل وجتيييوييييع واإبيييعييياد 

الفل�سطينين عن اأرا�سيهم و�سواًل اإىل مرحلة 

احتالل فل�سطن ب�سكل كامل

الرئي�س  دعيييم  اإىل  اأ�ييسييار  ت�سو�سودوف�سكي 

بعبارات ال  تييرامييب  دونييالييد  ال�سابق  االأمييريييكييي 

غري  االإ�ييسييرائيييييلييييية  للم�ستوطنات  فيها  لب�س 

ال�سرعية كما اأنه ومن خالل قرار نقل ال�سفارة 

بتو�سيع  واليي�ييسييميياح  الييقييد�ييس  اإىل  االأمييريييكييييية 

امل�ستوطنات يف االأرا�سي املحتلة وخارجها فاإنه 

ال�سهيوين  الكيان  ملخطط  فعلياً  تاأييداً  قييدم 

يف الهيمنة على املنطقة باأكملها مبيناً اأن هذا 

العراق عام  بغزو  ب�سكل كبري  املخطط مت�سل 

200٣ والعدوان على لبنان عام 200٦ وعلى ليبيا 

عام20١١ اإ�سافة اإىل احلرب االإرهابية امل�ستمرة 

على �سورية والعراق

االنباط-وكاالت

واجلييييي�ييس يف  االأميييين  قيييادة  ال يختلف 

وقييف  �ييسييرورة  عييلييى  ال�سهيوين  الييكيييييان 

الييعييمييلييييية الييعيي�ييسييكييرييية عييلييى قيييطييياع غييزة 

لي�س  اأمدها  طييول  اأن  من  خ�سية  و�سط 

يف �ييسييالييح االحيييتيييالل، ولييكيين ميييا يييربييك 

االحييييتييييالل ويييجييعييلييه ييي�ييسييتييميير يف هيييذه 

اإ�سافة لعقدة االن�سياع  املفرغة  احللقة 

الإدخييييال �ييسييروط مييرتييبييطيية بييالييقييد�ييس يف 

ميييعيييادالت الييتييهييدئيية هيييو تييال�ييسييي �ييسييورة 

الردع

تقول �سمريت مائري وهي م�ست�سرقة 

“يقولون  العربية:  ال�سوؤون  يف  وخبرية 

يل مييييا اليييييييذي جييييييرى لييييك واأ�يييسيييبيييحيييت 

ينت�سر(   اجلييييي�ييس  دع   ( �ييسييعييار  تييرفييعيين 

�ييسييد  لييي�يييسييينيييوات طيييوييييلييية  كييينيييت  اأن  بيييعيييد 

جييدا  ب�سيطا  االأميييير  يل  يييبييدو  احلييييرب. 

قا�سيا  ثمنا  ندفع  “نحن  نفهم:  وحتى 

االآن: على  ما يح�سل يف غزة  جدا على 

االقت�ساد؛  الييداخييلييييية؛  اجلبهة  �سعيد 

امل�ستوى ال�سيا�سي؛ �سورتنا اأمام العامل 

االأمييور  هييذه  بع�س  الداخلي  وال�سعيد 

نييرممييهييا وبع�سها  حييتييى  �ييسيينييوات  نييحييتيياج 

االآخييير ال ميييكيين تييداركييهييا. كييل هييذا من 

اأجل اأن ن�سل للتعادل مع حممد �سيف! 

تييخييرج  اأن  ييييجيييب  حيييميييا�يييس  �ييييسييييكييييًرا..  ال 

مهزومة متاًما«

“يحبون  اآخيييير:  مييقييال  يف  واأ�يييسيييافيييت 

�ستحتاج  “كم  مثل:  اأ�سياء  قييول  عندنا 

قييدراتييهييا؟  لرتميم  الييوقييت  ميين  حما�س 

اأ�سهر؟ عام؟ عامن؟”.. جيد وكم  �ستة 

فعلته  ما  نرمم  حتى  نحتاج  الوقت  من 

بنا؟« حما�س 

وييي�ييسييري اأ�ييسيياف دافيييييد، الييدكييتييور من 

حملة  “يف  اأنييييه  اإىل  اأبيييييييب،  تييل  جييامييعيية 

)موكيد( اأو ما يطلق عليه “الرتكيز اأو 

5 حزيران من عام  البوؤرة بالعربية” يف 

ل�سالح  تابعة  طييائييرة   200 اأقلعت   ١٩٦٧

اجليييو وبيييعيييدة رحييييالت خيياطييفيية خييطييرية 

اأ�سلحة  دميييرت  املييغييامييرة  ميين  تييخييلييو  وال 

الدول عربية.  اجلو ومطارات عدد من 

وبيييذليييك حيي�ييسييمييوا ميي�ييسييري احلييييرب حتى 

قييبييل اأن تييبييداأ، ممييا مييّكيين اإ�ييسييرائيييييل من 

احتالل ال�سفة الغربية دون �سعوبات«

»حرب مدمرة«

اأييييام  ثييالثيية  “قبل  دافيييييييد:  واأ�يييسييياف 

اجلو  ل�سالح  تابعة  طييائييرة   ١٦0 اأقلعت 

لييقيي�ييسييف عييييدد مييين االأهييييييييداف الييتييابييعيية 

حلييمييا�ييس وامليييرتكيييزة بييعييدة كيييييلييومييرتات 

اكتظاًظا  االأكيير  املكان  غييزة،  يف  مربعة 

بيياليي�ييسييكييان يف الييعييامل والييييذي يييعيياين من 

الييفييقيير اليي�ييسييديييد والييبييطيياليية وحييييياة غري 

حمييتييمييليية يف االأوقيييييات الييطييبيييييعييييية، ومييع 

ذلك لن ت�ست�سلم غزة وال حما�س. وهذا 

يعيدنا فقط اإىل نف�س النقطة احل�سا�سة 

التي اأدت اإىل هذه احلرب املدمرة هذه.. 

هييذا نييوع ميين اجليينييون وهيييذه هييي القوة 

على  للحفاظ  ا�ستخدامها  منا  املطلوب 

 ،١٩٦٧ الييييذي حييقييقيينيياه يف عيييام  االإجنييييياز 

اليهود  من  العظمى  للغالبية  وبالن�سبة 

ومريح  طبيعي  النظام  هذا  اإ�سرائيل  يف 

وكييل انييتييهيياك لييه يييرر ا�ييسييتييخييدام املزيد 

من القوة واملزيد من اجلنون«

وُييييليييحيييظ مييين االإعيييييييالم اليييعيييري اأن 

التي  املعادالت  ب�سكل  مرتبطة  الق�سية 

مت فر�ستها املقاومة وكيفية تغيري هذه 

اأمييري  يييقييول  اليي�ييسييورة يف نهاية احليييرب. 

بييوحييبييوط املييحييرر الييعيي�ييسييكييري يف واليييال: 

حلركة  الييعيي�ييسييكييري  اجليينيياح  قييائييد  “اإن 
حييمييا�ييس، حمييمييد �ييسيييييف، جنييح يف فر�س 

اأن  بعد  اإ�سرائيل،  على  جييديييدة  معادلة 

اأنحاء  جميع  اإىل  �سواريخ  اإطييالق  قييرر 

البالد، وعلى نف�س القدر من اخلطورة، 

نييقييل الييرحييالت ميين مييطييار بيين غييوريييون 

التي  املخاطر  ب�سبب  رامييون،  مطار  اإىل 

وكييذلييك  الييركيياب  لييهييا طييائييرات  تتعر�س 

جنح باإغالق من�سة الغاز متار«

اأخبار  يف  الع�سكري  املييحييرر  نقل  كما 

كيييييان روعييييييي �يييييسيييييارون عيييين مييي�يييسيييوؤولييين 

ع�سكرين و�سيا�سين ب�سكل غري ر�سمي 

قييولييهييم اإن اإ�ييسييرائيييييل تييقييرتب ميين وقييف 

بتوجيه  جنييحييت  اأن  بييعييد  اليينييار  اإطييييالق 

اإن  وقييال   .) حلما�س   ( تكتيكية  �سربات 

ت�سمل  �ييسييامييليية  �سفقة  تييريييد  اإ�ييسييرائيييييل 

هيييدنييية طييويييليية االأمييييييد و�ييسييفييقيية تييبييادل 

مواقفها  حما�س  فيها  الييذييين  االأ�ييسييرى 

االإفراج عن  على  اإ�سرائيل  فيها  وتوافق 

عدد من االأ�سرى لكن لي�س من االأ�سرى 

الكبار

 حملة استياء واسعة في الكويت من دبلوماسيين ومقيمين أعلنوا تأييد إسرائيل والمطالبة بطردهم

طيار إسرائيلي: جيشنا إرهابي وقادته مجرمو حرب

 محللون وخبراء: جرائم »إسرائيل« بحق الفلسطينيين تزداد بشاعة بدعم واشنطن

 »صورة الردع«.. عقدة الكيان الصهيوني بإنهاء الحرب على غزة

االنباط-وكاالت

�يييييييسييييييين اليييييييييييطيييييييييييريان احليييييييربيييييييي 

االإ�ييسييرائيييييلييي، فييجيير اميي�ييس االثيينيين، 

ع�سرات الغارات اجلوية على مدينة 

غزة، خالل وقت ق�سري

يف  بر�س”  “قد�س  مرا�سل  وقييال 

الطائرات  من  كبريا  عددا  اإن  غزة، 

١00 غيييارة  �ييسيينييت حييييوايل  احلييربييييية 

جيييييويييييية عييييلييييى امليييينيييياطييييق اليييغيييربييييييية 

اجلييينيييوبييييييية مليييديييينييية غييييييزة، خيييييالل 5 

دقائق

واأعيينييف  اأ�ييسييد  “هذا  اأن  واأ�يييسييياف، 

احلربية  الييطييائييرات  ت�سنه  قيي�ييسييف، 

االإ�ييسييرائيييييلييييية عييلييى غييييزة، ميينييذ بييدء 

العدوان«

يف  تييركييز  الق�سف  اأن  اإىل  واأ�ييسييار 

حميييييييط جميييميييع اأنيييي�ييييسييييار، وميييفيييرق 

ال�سفاء وم�سفى  ال�سناعة، 

فييزع وخييوف  الق�سف  هييذا  واآثييييار 

امليييواطييينييين االآمييينييين يف ميينييازلييهييم، 

والتي كانت تهتز من �سدته

االنباط-وكاالت

فل�سطيني  األييييف   ٤2 نييحييو  نيييزح   

منازلهم  عن  غييزة  قطاع  يف  داخليا 

بيييي�ييييسييييبييييب اليييييهيييييجيييييميييييات اجليييييويييييية 

القطاع االإ�سرائيلية على 

وقال متحدث با�سم وكالة االأمم 

الالجئن  وت�سغيل  الإغاثة  املتحدة 

االأدنيييى  اليي�ييسييرق  يف  الفل�سطينين 

)اأونروا( يف غزة اإن النازحن جلاأوا 

اإىل 50 مدر�سة تديرها الوكالة

�سخ�س   2500 من  اأكيير  واأ�سبح 

تيييدميييري  بييييعييييدمييييا مت  ميييييييييياأوى  بيييييال 

منازلهم

جييييي�ييسييهييا  اإن  اإ�يييسيييرائيييييييل  وتيييقيييول 

يبذل ق�سارى اجلهد لتجنب وقوع 

اإ�يييسيييابيييات يف �ييسييفييوف امليييدنييييييين يف 

بال�سكان املكتظ  القطاع 

االنباط-وكاالت

وطالبية  �سعبية  فعاليات  اأعلنت 

اليييغيييربييييييية  الييي�يييسيييفييية  وجتييييياريييييية يف 

املييحييتييليية، واالأرا�ييييسييييي املييحييتييليية عييام 

للمرة  وذلك  �سامال،  اإ�سرابا   ١٩٤8

لو�سائل  وفييقييا  عييقييود-  منذ  االأوىل 

فل�سطينية- اإعالم 

الطلبة  احتيياد  جمال�س  واأعييليينييت 

الييفييليي�ييسييطييييينييييية يف  يف اجلييييامييييعييييات 

ال�سفة الغربية اإ�سرابا �سامال يوم 

الثالثاء

تهيب  اإنها  قالت؛  لها،  بيان  ويف 

الفل�سطينية  الييقييطيياعييات  بييجييميييييع 

يف  ال�سامل  “االإ�سراب  يف  امل�ساركة 

�سعبنا  ملييوؤازرة  كافة  احلياة  مناحي 

اليييقيييد�يييس والييييداخييييل  الييي�يييسييياميييد يف 

وقطاع غزة«

االنباط-وكاالت

االإ�ييسييرائيييييلييييية،  اليي�ييسييرطيية  �سنت 

فييييجيييير اميييي�ييييس االإثييييييينييييييين، حييمييليية 

اعيييتيييقييياالت وا�يييسيييعييية لييليي�ييسييبييان يف 

فل�سطينية  ومييييدن  بيييليييدات  عييييدة 

 ،١٩٤8 داخيييييييل اأرا�يييييسيييييي عيييييام اليييييييييي

وج�سر  والييلييد،  مندا،  كفر  �سملت 

اليييزرقييياء والييفييريييدييي�ييس، وكييوكييب، 

وتخريب  منازلهم،  اقتحام  بعد 

حمتوياتها

االإ�سرائيلية،  ال�سرطة  واأعلنت 

اأغلبهم  فل�سطينيا   850 اعييتييقييال 

قا�سرون، االأ�سبوع املا�سي، خالل 

واملواجهات  االحتجاجات  قمعها 

والييتييي  الفل�سطيني،  الييداخييل  يف 

ال�سرطة  قييوات  اعييتييداءات  اأعقبت 

على امل�سلن يف امل�سجد االأق�سى، 

عائالت  تهجري  �سد  واملحتجن 

فييليي�ييسييطييييينييييية مييين بيييييوتييهييا يف حي 

اليي�ييسيييييخ جييييييراح واليييييعيييييدوان عييلييى 

غييييزة، و�يييسيييارك جييهيياز املييخييابييرات 

حييير�يييس  ووحييييييييدة  “ال�ساباك” 
احلدود يف هذه االعتقاالت

االنباط-وكاالت

ال�سحفية  مئري،  �سمريت  قالت 

والييكيياتييبيية، يف �ييسييحيييييفيية )يييديييعييوت 

اإن  االإ�ييييسييييرائيييييييييلييييييييية،  اأحييييييييرنييييييييوت( 

بيياهييظيياً  ثييميينيياً  دفييعييت  “اإ�سرائيل” 
ال�سيف”  “حممد  مييعييانييدة  ب�سبب 

قائد كتائب الق�سام

واأ�ييييسييييافييييت الييي�يييسيييحيييفييييييية ميييئيييري: 

مثل:  اأ�ييسييييياء  نييقييول  اأن  نحب  “اإننا 
�ست�ستغرق حما�س ن�سف عام اأو عام 

قدراتها  تيياأهيييييل  الإعيييادة  عيياميين،  اأو 

التي دمرها اجلي�س«

�سن�ستغرق  كم  “لكن  وت�ساءلت: 

ما  تاأهيل  الإعيييادة  الييوقييت  ميين  نحن 

نحن  هنا؟  حما�س  �سواريخ  فعلته 

ملا يحدث االآن يف  باهظاً  ندفع ثمناً 

غزة«

على  “اأ�سرار  بييالييقييول:  وتييابييعييت 

اجلييبييهيية اليييداخيييلييييييية، واالقيييتييي�يييسييياد، 

الو�سع  اإ�سرائيل،  �سورة  وال�سيا�سة، 

الييييداخييييلييييي، واأ�ييييسييييييييياء �ييسييييي�ييسييتييغييرق 

اإ�ييسييالحييهييا �ييسيينييوات وبييعيي�ييسييهييا غري 

قيييابيييل ليييالإ�يييسيييالح عيييليييى االإطييييييالق، 

وكييل هييذا ميين اأجيييل مييعييانييدة حممد 

ال�سيف«

 100 غارة إسرائيلية على قلب 
مدينة غزة خالل دقائق

 وكالة أممية: 42 ألف فلسطيني 
نزحوا عن منازلهم في غزة

 إضراب شامل في الضفة وفلسطين 
48 ألول مرة منذ عقود.. الثالثاء

 شرطة االحتالل تعتقل 850 فلسطينيا 
من أراضي »ال48« خالل أسبوع

 صحفية إسرائيلية: من أجل أن نعاند 
»محمد الضيف« دفعنا ثمنًا باهظًا



الثالثاء   18/ 5 /  2021

الـريـا�ضي

روما - وكاالت 

�أن  �إي�����ط�����ايل  ت���ق���ري���ر ����ص���ح���ف���ي  �أك�������د 

�ل���رت���غ���ايل ك��ري�����ص��ت��ي��ان��و رون����ال����دو جنم 

وه����د�ف ي��وف��ن��ت��و���س، ق��ري��ب م��ن م��غ��ادرة 

���ص��ف��وف �ل�����ص��ي��دة �ل��ع��ج��وز ع��ق��ب ن��ه��اي��ة 

�أفريو  دولوري�س  وكانت  �جل��اري.  �ملو�صم 

و�ل�����دة رون����ال����دو، ق���ال���ت �إن���ه���ا ���ص��ت��ح��اول 

���ص��ب��ورت��ن��ج  �إىل  ب���ال���ع���ودة  �إق����ن����اع جن��ل��ه��ا 

وك��ي��ل��ه خ��ورخ��ي مينديز  ل��ك��ن  ل�����ص��ب��ون��ة، 

�خل��ط��وة.  ه���ذه  �ت��خ��اذ  �إم��ك��ان��ي��ة  ��صتبعد 

�إيطاليا«، مقطع  موقع »فوتبول  ون�صر 

ف��ي��دي��و ي��ظ��ه��ر ف��ي��ه ب��ع�����س �ل���رج���ال وه��م 

رون���ال���دو،  كري�صتيانو  ينقلون �صيار�ت 

�صاحنة تتبع  على  تورينو،  يف  منزله  من 

�صركة �صهرية مقرها يف ل�صبونة. و�أو�صح 

 2018 �أن و���ص��ول ه��ذه �ل�����ص��ي��ار�ت يف ع��ام 

ك���ان ع��ام��ة ع��ل��ى �ن��ت��ق��ال رون���ال���دو �إىل 

�ل�صيار�ت  روؤي���ة  �أن  م�صيفة  يوفنتو�س، 

�أن���ه �صريحل.   ت��ع��ن��ي  ق��د  ت��غ��ادر م��ن��زل��ه، 

ف���رة  ع����ا�����س  رون�����ال�����دو  �أن  �إىل  ي�������ص���ار 

ف��ري��ق��ه، حيث  رف��ق��ة  �مل��و���ص��م  ه���ذ�  �صعبة 

�لتاأهل  يف  بالف�صل  م��ه��دد  يوفنتو�س  �إن 

و�أنه يحتل  �أوروبا، خا�صة  �أبطال  لدوري 

م�صابقة  ترتيب  بجدول  �خلام�س  �ملركز 

�لدوري، قبل جولة من نهاية �لبطولة.

11

سيارات رونالدو تغادر منزله 

اللحام سعيد بالنتيجة وليس االداء 

الوحدات والبقعة في لقاء مؤجل لدوري المحترفين 

شيكاباال يشاهد  خسارة الزمالك 

االنباط - عمان 

ع��ر �ل��ك��اب��ن ب��ال �ل��ل��ح��ام، �ملدير 

�ل��ف��ن��ي ل��ل��رم��ث��ا ع��ن ر���ص��اه ع��ن �ل��ف��وز 

فريق  على  فريقه  حققه  �ل��ذي  �مل��ه��م 

���ص��ح��اب يف خ���ت���ام م���ب���اري���ات �ال���ص��ب��وع 

لكنه  �مل��ح��رف��ن  دوري  م��ن  �ل�����ص��اد���س 

�ك����د يف ت�����ص��ري��ح��ات ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة �ن��ه 

�ل���ذي  �ل���ف���ري���ق  �د�ء  ع���ن  ر�������س  غ���ري 

و��صاف   ق��ال  كما  �لكثري  ينق�صه  ك��ان 

�أم���ام �صحاب  �الأه���م  �أجن���ز  ف��ري��ق��ي  �أن 

نقاط   3 »�حل��م��د هلل،    )0-2( ب��ال��ف��وز 

م���ه���م���ة، ت���ق���دم���ن���ا ل���ل���م���رك���ز �ل����ث����اين، 

�لوفية”  ج��م��اه��رين��ا  �إ���ص��ع��اد  وه��دف��ن��ا 

���ص��ح��اب  ي���ك���ن ف���ري���ق  “مل  و�أ������ص�����اف: 

بتنويع  وقمنا  �جتهدنا  �صها،  خ�صما 

�لنقاط  حل�صم  �لهجومية،  �خل��ي��ار�ت 

حري�صن  “كنا  و�أو����ص���ح:  �ل���ث���اث«. 

�لتوقف  فرة  قبل  �لفوز  حتقيق  على 

بطولة  ل��ه��ا  �صتخ�صع  �ل��ت��ي  �ل��ط��وي��ل��ة 

�لنتيجة  عن  “ر��س  و�أمت:  �ل���دوري«. 

�الأد�ء،  ر��صيا عن  ول�صت  �الأه��م،  وهي 

باأر�صية  تاأثرو�  �لاعبن  �أن  و�أعتقد 

�مللعب �ال�صطناعية .

االنباط – عمان 

يف مبار�ة موؤجلة من �ال�صبوع �الول 

ت�صفيات  يف  �ل��وح��د�ت  م�صاركة  ب�صبب 

فريق  يو�جه  �لقدم  لكرة  ��صيا  بطولة 

�ل�صاعة  يف  يف  �لوحد�ت  نظريه  �لبقعة 

�ل��ث��ام��ن��ة و�ل��ن�����ص��ف م���ن م�����ص��اء �ل��ي��وم 

�ل���ث���اث���اء ع��ل��ى م��ل��ع��ب ���ص��ت��اد �الم���ري 

حم���م���د يف �ل�����زرق�����اء وي�����ص��ع��ى خ��ال��ه 

�لبقعة لتحقيق �لفوز �الول يف �لدوري 

و�فتتاح ر�صيده من �لنقاط وهو �لذي 

يحقق  �ن  دون  خ�صائر  خلم�س  تعر�س 

�لفوز �و �لتعادل وهو ما و�صع �لفريق 

�لعودة  �ىل  يدفعه  ق��د  ح��رج  موقف  يف 

�ل����درج����ة �الوىل  ل������دوري  م���ن ج���دي���د 

م�صو�ر  �لليلة  م��ب��ار�ة  م��ن  ي��ب��د�أ  مل  �ن 

�الن���ت�������ص���ار�ت رغ����م ���ص��ع��وره ب�����ص��ع��وب��ة 

باخلرة  �ملت�صلح  �لوحد�ت  �مام  �ملهمة 

و�ل����ن����ج����وم و�ل��������ذي ي�����ص��ع��ى مل��و����ص��ل��ة 

�ل��دوري  لقب  عن  للدفاع  �النت�صار�ت 

مب ي�صمه �لفريق من جنوم و��صتعد�د 

مميز للبطولة .

القاهرة - وكاالت 

ت����ف����اع����ل حم�����م�����ود ع����ب����د �ل����������ر�زق 

�ل����زم����ال����ك  ق�����ائ�����د  “�صيكاباال”، 
م�����ع ت�����������ص�����ري�����ح�����ات �������ص������ري������ف ع���ب���د 

�ل���ف�������ص���ي���ل، �مل�����دي�����ر �ل����ف����ن����ي ل���ف���ري���ق 

�الأه����ل����ي. ب����ال����ن����ادي   2003  م����و�ل����ي����د 

ع��ل��ى  قد علق  �ل��ف�����ص��ي��ل  وك���ان ع���ب���د 

�لتي  �ل�����ص��ب��اب،  قمة  �صيكاباال  ح�صور 

رد،  دون  �الأه�����ل�����ي  ب����ه����دف  ب���ه���ا  ف������از 

خ�����ص��ارة  ي�����ص��اه��د  “�صيكاباال  ���ص��اخ��ر�: 

على  ورد�  �الأه���ل���ي«.   �أم����ام  �ل��زم��ال��ك 

عبد  �أمي��ن  جن��ل  �لت�صريح، ن�صر  ه��ذ� 

�ل���ع���زي���ز، الع���ب �ل���زم���ال���ك �ل�����ص��اب��ق، 

�ل��ف�����ص��ي��ل  ع���ب���د  ف��ي��ه��ا  �صورة يظهر 

�أمام �صيكاباال،  �الأر�����س  ع��ل��ى  �صاقطا 

�لقطبن. و�أعاد  بن  �صابقة  مبار�ة  يف 

���ص��ي��ك��اب��اال ن�����ص��ر �ل�������ص���ورة �ل�����ص��اخ��رة، 

مد�فع  ت�صريحات  على  منه  فعل  كرد 

�ل�صابق. �الأهلي 

االنباط - عمان 

رغ���م �ل��ت��ع��ادل �ل����ذي خ���رج ب���ه ف��ري��ق �صباب 

م�صو�ر  و��صل  �لفريق  �ن  �ال  معان  �م��ام  �الردن 

�صد�رة دوري كرة �ملحرفن بعد ختام مناف�صات 

�ملركز  يف  نقطة   12 بر�صيد  �ل�����ص��اد���س  �ال���ص��ب��وع 

ب��االق��ر�ب  ت��االخ��رى  للفرق  �صمح  لكنه  �الول 

من �صد�رته حيث منح �لفوز �ملهم �لذي حققه 

�ملركز  نحو  �لقفز  م��ن  �لفريق  �لرهيب  �لرمثا 

�لفي�صلي  ل��ي�����ص��ارك  نقطة   11 ب��ر���ص��ي��د  �ل��ث��اين 

و�صافة فرق �لدوري يف �لقمابل ��صتطاع �ل�صلط 

�ن يوقف زحف �لوحد�ت نحو �ملقدمة بالتعادل 

�ل�صلط هو  �ن  رغ��م  بهدف لهدف  �نتزعه  �ل��ذي 

�لذي بادر بالت�صجيل �ال �ن �الخ�صر رد ب�صرعة 

وخرج بنقطة   يف حن ��صفرت �ملباريات �الخرى 

عن فوز �لفي�صلي على �جلزيرة بهدفن لهدف، 

�صجل للفائز مارديك ماركيان، وجمدي �لعطار، 

ف��ي��م��ا ���ص��ج��ل ه����دف �جل����زي����رة �ل���وح���ي���د ح��م��زة 

�لبقعة  ع��ل��ى  �لعقبة  ���ص��ب��اب  ف���از  ك��م��ا  �ل�صيفي. 

�إريك. وفاز  بهدف دون رد من �إم�صاء حمرفه 

�لرمثا على �صحاب بهدفن دون مقابل �صجلهما 

�أب��و زري��ق. وجن��ح �حل�صن يف  كولبايل، وحممد 

 ،1-3 �إىل �لفوز  �أم��ام �جلليل  قلب تاأخره بهدف 

ع��ادل  فيما  غطا�صة،  ف��ار���س  ع��ر  �جلليل  ت��ق��دم 

بال  و�صجل  �صلباية،  �صاهر  للح�صن  �لنتيجة 

�ل����د�وود �ل��ث��اين م��ن رك��ل��ة ج���ز�ء، قبل �أن يعود 

كما  �ل��ث��ال��ث.  �ل��ت��ع��زي��ز  ه���دف  لي�صجل  ���ص��ل��ب��اي��ة 

تعادل �لوحد�ت مع �ل�صلط بهدف لهدف، تقدم 

�ل���وح���د�ت �أوال ع��ن ط��ري��ق خ��ال��د ع�����ص��ام، فيما 

و�جن��ا  رون���ادو  حمرفه  لل�صلط  �لنتيجة  ع��ادل 

بالوقت بدل �ل�صائع من زمن �ملبار�ة، وهي ذ�ت 

�لنتيجة �لتي �نتهت بها مبار�ة �صباب �الأردن مع 

معان، تقدم معان �أوال بعد �أن �صجل العب �صباب 

�الأردن يايا بنانا باخلطاأ يف مرماه، قبل �أن يعدل 

�ملحرف دوجا�س �لنتيجة. ومع نهاية �جلولة، 

حافظ �صباب �الأردن على �صد�رته للفرق بر�صيد 

12 نقطة، ثم  �لرمثا، و�لفي�صلي 11، �ل�صلط 10، 

�حل�صن 9، �جلزيرة و�صباب �لعقبة 8، �لوحد�ت 

�الأخري  وباملركز   ،3 و�جلليل  �صحاب   ،5 معان   ،7

�لبقعة دون نقاط. وعلى �صعيد �لهد�فن �حتل 

4 �ه�����د�ف ك���ل م���ن ي��زن  �مل���رك���ز �الول ب��ر���ص��ي��د 

“�جلزيرة”،  ع��ل��و�ن  علي  “�صحاب”،  �لنعيمات 

ويف  �الأردن«.  “�صباب  دوج����ا�����س  �ل���ر�زي���ل���ي 

3 �هد�ف كل من �ل�صوري  �ملركز �لثاين بر�صيد 

مارديك مارديكيان “�لفي�صلي”، حمزة �ل�صيفي 

هدفن  بر�صيد  �لثالث  �ملركز  ويف  “�جلزيرة«. 
�هلل  �صعادة وعبد  و�إبر�هيم  كل من جر خطاب 

�ل�صحات  ع��م��رو  �مل�����ص��ري  “�جلزيرة”،  �ل��ع��ط��ار 

و���ص��اه��ر  م��اجن��ا  رودى  و�ل��ك��ون��غ��ويل  “معان”، 
�لعزيز  �ل�صنغايل عبد  �إربد”،  “�حل�صن  �صلباية 

ند�ي ويزن �لعرب “�لوحد�ت”، �للبناين ماجد 

و�جنا  رون��ال��د  و�لكامريوين  “�لرمثا”،  عثمان 

“�ل�صلط”، حممد �أبو زريق –�صر�رة- “�لرمثا«.

روما - وكاالت 

رفائيل  �الإ���ص��ب��اين،  �لتن�س  جن��م  ت��وج 

ن������اد�ل، ب��ل��ق��ب ب��ط��ول��ة روم�����ا �ل��دول��ي��ة 

ل���ل���م���ا����ص���رز، ب���ع���د ت��غ��ل��ب��ه يف �مل����ب����ار�ة 

نوفاك  �ل�صربي،  غرميه  على  �لنهائية 

دي���وك���وف���ي���ت�������س، مب��ج��م��وع��ت��ن م��ق��اب��ل 

وب��د�أ  و)3/6(،   و)6/1(   )5/7( و�ح��دة 

باأ�صلوب  �الأوىل  �ملجموعة  ديوكوفيت�س 

�أ����ص���و�ط  �أول  ع��ل��ى  ه��ج��وم��ي، وح���اف���ظ 

�إر����ص���ال���ه، ك��م��ا مت��ك��ن م��ن ك�����ص��ر �إر���ص��ال 

لكن    .)0/2( ب��ن��ت��ي��ج��ة  ل��ي��ت��ق��دم  ن����اد�ل 

ناد�ل عاد �إىل �أجو�ء �ملبار�ة �صريعا، ورد 

من  ذل��ك  بعد  ليتمكن  �الإر����ص���ال،  ك�صر 

ليعادل  �إر���ص��ال��ه،  ���ص��وط  على  �ملحافظة 

العب  لكل  ب�صوطن  �ملجموعة  نتيجة 

ويف �مل��ج��م��وع��ة �ل��ث��ان��ي��ة، مت��ك��ن ن��وف��اك 

ن����اد�ل، وح��اف��ظ على  �إر����ص���ال  م��ن ك�صر 

�إر�صاله، ليتقدم )1/4( يف نتيجة  �صوط 

ناد�ل  بعدها  وعجز  �لثانية.  �ملجموعة 

�الإع�صار  لي�صيطر  �صوط،  باأي  �لفوز  يف 

�ل�������ص���رب���ي ع���ل���ى جم����ري����ات �مل��ج��م��وع��ة 

 .)1/6( ب��ن��ت��ي��ج��ة  وي��ح�����ص��م��ه��ا  �ل��ث��ان��ي��ة، 

�لثالثة،  �ملجموعة  يف  �ملناف�صة  و��صتدت 

�لفر�س  نوفاك على عديد من  وح�صل 

لك�صر �إر�صال ناد�ل، يف �ل�صوط �خلام�س، 

ل��ك��ن جن���ح �مل���ات���دور يف �مل��ح��اف��ظ��ة على 

ن��اد�ل  ورف���ع    .)2/3( ليتقدم  �إر���ص��ال��ه، 

وحافظ  نوفاك،  �إر�صال  وك�صر  م�صتو�ه 

 ،)2/5( بنتيجة  ليتقدم  �إر���ص��ال��ه  ع��ل��ى 

�أن يح�صم �ملجموعة )3/6(. وبهذ�  قبل 

�ل��ف��وز، ظ��ف��ر ن����اد�ل ب��ث��اين �أل��ق��اب��ه ه��ذ� 

بر�صلونة  ب��ب��ط��ول��ة  ف���وزه  ب��ع��د  �مل��و���ص��م، 

�ق�����رب م��ن  ن���ق���ط���ة(، ك��م��ا   500 )ف���ئ���ة 

م��ع��ادل��ة ن���وف���اك، يف ���ص��ج��ل �مل��و�ج��ه��ات 

�ملبا�صرة بينهما، حيث �صبق �أن �لتقيا يف 

57 مبار�ة، وفاز �ل�صربي 29 مرة مقابل 

28 لاإ�صباين.

مدريد - وكاالت 

ك�������ص���ف �الحت����������اد �الإ�������ص������ب������اين، ع��ن 

م��و�ع��ي��د �جل��ول��ة �الأخ����رية م��ن بطولة 

�ل�����������دوري، و�ل����ت����ي ���ص��ت��ح�����ص��م �ل���ف���ائ���ز 

.»2021-2020“ �جل���اري  �ملو�صم   بلقب 

وب������ح�������������ص������ب �������ص������ح������ي������ف������ة »م������ون������دو 

على  ��صتقر  �الحت���اد  ديبورتيفو«، فاإن 

7 م��ب��اري��ات، وه���ي �ل��ت��ي حتتوي  �إق��ام��ة 

ع���ل���ى ����ص���يء م����ن �مل���ن���اف�������ص���ة، يف ن��ف�����س 

و�أ�صافت  �ملقبل.  �ل�صبت  م�صاء  �لتوقيت 

�أن��ه م��ن ب��ن ه��ذه �مل��ب��اري��ات، مو�جهتي 

�صيلتقي �أتلتيكو  ح��ي��ث  �ل��ل��ي��ج��ا،  ح�صم 

مدريد  وري��ال  �لوليد،  بلد  م��ع  م��دري��د 

���ص��د ف��ي��اري��ال. و���ص��ت��ب��د�أ �جل��ول��ة �ل��� 38 

و�الأخرية من بطولة �لدوري �الإ�صباين 

ليفانتي-قاد�س،  مببار�ة  �جلمعة،  ي��وم 

 19:00(  21:00 مت���ام  يف  ���ص��ت��ق��ام  �ل��ت��ي 

ب��ت��وق��ي��ت ج��ري��ن��ت�����س(. وب��االإ���ص��اف��ة �إىل 

بطل  لقب  �صتحدد�ن  �للتن  �ملبار�تن 

مباريات:  �ل�صبت  ي��وم  ي�صهد  �ل���دوري، 

بر�صلونة؛   - و�إي���ب���ار  بيتي�س،   - �صيلتا 

وهوي�صكا - فالن�صيا؛ و�أو�صا�صونا - ريال 

بيلباو.  �أتلتيك   - و�إلت�صي  �صو�صيد�د، 

و�صتختتم مباريات �جلولة �الأخرية يوم 

�الأحد، مببار�ة غرناطة - خيتايف، �لتي 

 16:30(  18:30 �ل�صاعة  متام  يف  �صتقام 

ب���ت���وق���ي���ت ج���ري���ن���ت�������س(؛ و�إ����ص���ب���ي���ل���ي���ة - 

�أالفي�س يف متام �ل�صاعة 21:00 )19:00 

�إميري  �أوناي  جرينت�س(.وكان  بتوقيت 

�مل���دي���ر �ل���ف���ن���ي ل���ف���ي���اري���ال، ق���د ط��ال��ب 

باإقامة مبار�ة ريال مدريد يوم �ل�صبت، 

للتح�صري  مت�صع  فريقه  �أمام  يكون  كي 

مل��ب��ار�ة ن��ه��ائ��ي �ل����دوري �الأوروب�����ي �لتي 

 26 يوم  يونايتد  مان�ص�صر  �صد  �صتقام 

�أن  بالذكر  جدير  �جل���اري.  �ل�صهر  من 

ترتيب  ج��دول  يت�صدر  مدريد  �أتلتيكو 

ب���ف���ارق  ن���ق���ط���ة،   83 ب���ر����ص���ي���د  �ل���ل���ي���ج���ا 

نقطتن عن ريال مدريد، حيث �صيتوج 

حال  �الإ�صباين  للدوري  بطًا  �الأتليتي 

فاز على بلد �لوليد �أو تعرث �مللكي �أمام 

فياريال.

شباب االردن في الصدارة والرمثا يتقدم بثقة  

نادال يحقق لقب روما للتنس 

تحديد مواعيد جولة حسم الليجا 

مشاركة واسعة في التصفيات االسيوية للتايكواندو 
االنباط - عمان 

�لتي  �الآ�صيوية  �لت�صفيات  110 العبن يف  �لتايكو�ندو، م�صاركة   �أعلن �حت��اد 

ت�صت�صيفها �ململكة �عتبار� من يوم �جلمعة �ملقبل، و�ملوؤهلة الأوملبياد طوكيو. و�أكد 

�لعبد�لات،  في�صل  لاحتاد  �الع��ام��ي  و�لناطق  �لتايكو�ندو  �حت��اد  �صر  �أم��ن 

�لتي  �لقوية  و�ملناف�صات  �لت�صفيات  لتنظيم هذه  �لتفا�صيل،  �النتهاء من جميع 

تقام يف �ل�صالة �لريا�صية بفندق كمبن�صكي يف عمان، الفتا �ىل �أن �لبطولة �صتقام 

مب�صاركة 110 العبن، ميثلون �لدول �الآ�صيوية، حيث �صتفرز هذه �لت�صفيات 16 

العبا �صيتاأهلون مبا�صرة �إىل �أوملبياد طوكيوو ت�صهد �لبطولة م�صاركة 84 العبا 

والعبة، ميثلون 28 دولة، يخو�صون �لت�صفيات �الأوملبية، فيما يخو�س 26 العبا 

. وبن  �ملوؤهلة لطوكيو كذلك  �لبار�وملبية  �لت�صفيات  دول��ة،   12 والعبة ميثلون 

�أم��ل �حل�صول  �أن 5 العبن ميثلون �الأردن يف هذه �لت�صفيات، على  �لعبد�لات 

على �لتاأهل لاأوملبياد، م�صيفا “�لت�صفيات ت�صهد �جر�ء�ت وقائية م�صددة، ب�صبب 

جائحة كورونا، و�صتدخل جميع �ملنتخبات �مل�صاركة يف �لفندق، دون �لتمكن من 

�خلروج منه حتى نهاية �لت�صفيات .
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االنباط-وكاالت

ت�سهد هوليوود حتوال غري م�سبوق، فقد 

باتوا  الذين  العامليني،  النجوم  عدد  ت�ساعد 

الفل�سطينية،  الق�سية  دع��م  يف  ينخرطون 

احلقيقيني  امل�سطهدين  لن�سرة  هبوا  حيث 

ع���ل���ى االأر���������ض امل���ق���د����س���ة، وه�����م ي��ع��ر���س��ون 

�����س����ور ال����ق����م����ع االإ�����س����رائ����ي����ل����ي ووح�������س���ي���ة 

امل�������س���ت���وط���ن���ني وي�����ب�����دون وق���وف���ه���م م����ع م��ا 

بع�سهم  وذه�����ب  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ون،  ي��ع��ان��ي��ه 

ال��ع��امل  ودول  امل��ت��ح��دة  ال����والي����ات  مل��ط��ال��ب��ة 

للتوح�ض  ال��دع��م  ووق��ف  فل�سطني  لتحرير 

االإ�سرائيلي

ح����دود  ع���ن���د  ال���ت�������س���ام���ن  ي���ت���وق���ف  ومل 

وامليادين  ال�سوارع  يف  اجلماهريية  احلركة 

فقط، بل امتد ليرتدد �سداه على ال�سبكات 

االج���ت���م���اع���ي���ة ل����دى ع���دي���د م���ن امل�����س��اه��ري 

وامل��وؤث��ري��ن االج��ت��م��اع��ي��ني وال��ف��ن��ان��ني ذوي 

املليونية احل�سابات 

راف��ال��و،  م��ارك  العاملي  النجم  جمع  فقد 

���س��اح��ب ���س��خ�����س��ي��ة »ال���رج���ل االأخ�������س���ر« يف 

االأبطال اخلارقني،  �سل�سلة »مارفل« الأفالم 

مليوين توقيع على عري�سة تطالب بفر�ض 

االإ�سرائيلي  االح��ت��الل  على  دول��ي��ة  عقوبة 

ب�����س��ب��ب ال���ه���ج���وم ال���ع���ن���ي���ف ع���ل���ى ال�����س��ع��ب 

الفل�سطيني، م�سريا اإىل اأن فر�ض العقوبات 

كان �سببا يف حترير جنوب اأفريقيا

ون�����س��ر م���ارك راف��ال��و ف��ي��دي��و ع��ر موقع 

التغريدات »تويرت« لهجوم قوات االحتالل 

فل�سطينية  لعائلة  منزل  على  االإ�سرائيلي 

اإ�سرائيليون  �سرطة  »رج��ال  وعلق:  حيفا  يف 

فل�سطينية  عائلة  منزل  اقتحام  ي��ح��اول��ون 

يواجهه  ال��ذي  االإره����اب،  ه��و  ه��ذا  يف حيفا، 

الفل�سطينيون االآن يف ظل دولة اإ�سرائيل«

وك����ان ال��ف��ن��ان م����ارك راف���ال���و ك��ت��ب، عر 

ي��واج��ه��ون  ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي   1500« »ت����وي����رت«: 

متظاهر   200 واأ���س��ي��ب  ال��ق��د���ض  يف  ال��ط��رد 

جنوب  العقوبات  و�ساعدت  اأط��ف��ال   9 وقتل 

الوقت  حان  لقد  �سعبها،  حترير  يف  اأفريقيا 

لتحرير  »اإ���س��رائ��ي��ل«  على  ع��ق��وب��ات  لفر�ض 

اإلينا، �سيخ جراح« ان�سم  الفل�سطينيني. 

ك���م���ا �����س����ارك راب����ط����ا ل��ع��ري�����س��ة ب��ع��ن��وان 

القد�ض«  يف  الفل�سطينيني  م��ن��ازل  »اأن��ق��ذوا 

بلينكن  االأمريكي  »وزير اخلارجية  تخاطب 

وروؤ����س���اء  وال��رمل��ان��ي��ني  اخل��ارج��ي��ة  ووزراء 

الدول«

���س��اران��دون، فهي ال  ���س��وزان  النجمة  اأم��ا 

وم�ساركة  احل��دث  متابعة  يف  مت��ل  وال  تكل 

حقيقة  تك�سف  وال��ت��ي  الداعمة  التغريدات 

ال�سراع خارج �سرديات االإعالم الغربي

وك���ت���ب���ت امل��م��ث��ل��ة احل����ائ����زة ع���ل���ى ج���ائ���زة 

الر�سمي  ح�سابها  ع��ل��ى   1995 ع��ام  اأو���س��ك��ار 

ال�سعب  م��ع  »اأت�سامن  »ت��وي��رت«:  من�سة  يف 

العرقي  التطهري  يواجه  الذي  الفل�سطيني 

والرتهيب على اأيدي احلكومة االإ�سرائيلية 

وختمت  ال��ي��ه��ود«.  امل�ستوطنني  وم��ن��ظ��م��ات 

بعبارة: »العامل ي�ساهد«

واأحلقت تغريدتها بتغرديتني الحقتني حول 

االعتداءات االإ�سرائيلية على امل�سجد االأق�سى

وك���ان امل��م��ث��ل وامل��غ��ن��ي ���س��ن��وب دوغ ���س��ارك 

اإن�ستغرام  »�ستوري« عر من�سة  جمهوره يف 

����س���ورة ل���ه وه����و ي�����س��ع ع��ل��ى ي���دي���ه اأع����الم 

فل�سطني مرفقة بعبارة »احلرية لفل�سطني«

ل��ك��ن امل���ف���اج���اأة ك���ان���ت مب�����س��ارك��ة امل��م��ث��ل��ة 

االأمريكية،  اجلن�سية  �ساحبة  االإ�سرائيلية 

ن���ات���ايل ب����ورمت����ان، م��ن�����س��ور امل��م��ث��ل��ة ف��ي��وال 

ديفي�ض؛ الداعم للفل�سطينيني وق�سية حي 

ال�سيخ جراح

وديفي�ض احلائزة على جائزة اأو�سكار عام 

ممثلة  اأول  هي  »فين�سي�ض«  فيلم  عن   2016

�سوداء حت�سل على التاج الثالثي للتمثيل

وح�������ازت ع���ل���ى ت�����س��ن��ي��ف جم���ل���ة ال���ت���امي 

تاأثرًيا  االأك��ر  املئة  من  كواحدة  االأمريكية 

قد  وك��ان��ت  و2017.   2012 عامي  ال��ع��امل،  يف 

ن�����س��رت ���س��ل�����س��ل��ة ���س��ور ت��و���س��ح ق�����س��ي��ة حي 

ال�����س��ي��خ ج����راح ع��ل��ى ح�����س��اب��ه��ا ال��ر���س��م��ي يف 

اإن�ستغرام من�سة 

وق����د ن������ّددت امل��غ��ن��ي��ة وع���ار����س���ة االأزي������اء 

ب��االع��ت��داءات  هيلتون،  ب��اري�����ض  االأم��ري��ك��ي��ة، 

على  وغ���ردت  فل�سطني،  على  االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 

هذا  مفجع،  »ه��ذا  قائلة  تويرت،  يف  ح�سابها 

يجب اأن يتوقف«

العرو�ض«  »���س��راع  م�سل�سل  بطلة  وكانت 

املمثلة  وه���ي  »���س��ري���س��ي«  ب��امل��ل��ك��ة  ال�����س��ه��رية 

االأمريكية لينا هيدي من اأوائل املت�سامنني 

مع  �ساركت  حيث  الفل�سطيني  ال�سعب  م��ع 

م��ع��ج��ب��ي��ه��ا ع��ل��ى اإن�����س��ت��غ��رام ����س���ورة ل�����س��اب 

»اأنقذوا  وعبارة  الفل�سطيني،  العلم  يحمل 

»مقاطعة  بو�سم  وذّيلتها  جراح«  ال�سيخ  حي 

ال�سهيونية«

وق����د ان�����س��م اأي�������س���ا ع����دد م���ن ال��ف��ن��ان��ني 

مع  الت�سامن  رك��ب  اإىل  هوليود  وم�ساهري 

األبا  اإدري�ض  اأبرزهم  كان من  الفل�سطينيني، 

وجون كوزاك وفيوال دايفيز

ه���ذا اإىل ج��ان��ب ع���دد م��ن امل��وؤث��ري��ن من 

اأ���س��ول ع��رب��ي��ة ع��ل��ى راأ���س��ه��م ج��ي��ج��ي وبيال 

حديد، ومينا م�سعود ورامي يو�سف

ف���ق���د ����س���ارك���ت ال���ع���ار����س���ة االأم���ري���ك���ي���ة، 

م���ن اأ�����س����ول ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ب��ي��ال ح���دي���د، يف 

لفل�سطني  امل���وؤي���دة  احل��ا���س��دة  ال��ت��ظ��اه��رات 

والداعمة لها يف نيويورك ال�سبت

وع���ل���ق���ت، ع��ل��ى ح�����س��اب��ه��ا يف اإن�����س��ت��غ��رام، 

الفل�سطينيني  ه��وؤالء  بكل  اط  حتحُ »اإن  قائلة 

واالأ�سخياء  واللطفاء  واملحرتمني  االأذكياء 

�ساللة  نحن  بارتياح،  اأ�سعر  واحد،  مكان  يف 

نادرة، اإنها فل�سطني احلرة حتى تكون حرة«

نجوم هوليوود يدعمون فلسطين ويطالبون بفرض عقوبة 
دولية على »إسرائيل«

أورنج األردن تدعم حمالت 
»مجددون« الخيرية الرمضانية

 االنباط-عمان

رع���اي���ت���ه���ا  االأردن  اأورجن  ق�����ّدم�����ت 

ل����ع����دد م����ن احل����م����الت ال����ت����ي ت��ن��ّظ��م��ه��ا 

منحت  حيث  االأردن،  جم���ددون  جمعية 

جم��م��وع��ة م���ن ال���ط���رود ال��غ��ذائ��ي��ة اإىل 

ج���ان���ب ت���رع���ات ن��ق��دي��ة ع���ر حم��ف��ظ��ة 

مت  ال����ت����ي   Orange Money
اإط������ار  ل���ل���م�������س���ت���ف���ي���دي���ن، يف  اإن���������س����اوؤه����ا 

الفعاليات اخلريية التي نفذتها ال�سركة 

ومبادراتها  املبارك  رم�سان  �سهر  خالل 

اأطلقتها مبنا�سبة مئوية  التي  املجتمعية 

تاأ�سي�ض الدولة االأردنية.

وق����د دع���م���ت ال�����س��رك��ة ح��م��ل��ة ت��وزي��ع 

ال�سنوية  الرم�سانية  الغذائية  الطرود 

ط��رد   10000 ت���وزي���ع  اإىل  ت���ه���دف  ال���ت���ي 

ال��ع��ام لعائالت  غ��ذائ��ي م��ن خاللها ه��ذا 

ال��ت��ي لي�ض لها  امل��ي��اوم��ة واالأ����س���ر  ع��م��ال 

االأع��ب��اء  م��واج��ه��ة  يف  مل�ساندتهم  م��ع��ي��ل، 

على  ترتبت  التي  ال�سعبة  االقت�سادية 

جائحة كورونا.

خ��الل  م��ن  االأردن  اأورجن  و���س��اه��م��ت 

 100 ف��ع��ال��ي��ة يف   100 اإق���ام���ة  احل��م��ل��ة يف 

والتي  اململكة،  حمافظات  كافة  يف  قرية 

���س��ت�����س��ت��م��ر ب��ع��د ���س��ه��ر رم�����س��ان امل���ب���ارك 

اأطلقتها  ق��د  ك��ان��ت  ال��ت��ي  امل��ب��ادرة  �سمن 

مبنا�سبة مئوية الدولة االأردنية، حر�ساً 

العفيفة  للعائالت  ال��دع��م  اإي�����س��ال  على 

وتعزيز  بجانبهم  والوقوف  واملحتاجني 

لطاملا  التي  والت�سامن  التكافل  م�ساعر 

مّيزت االأردن.

ت��ل��ت��زم  اأن���ه���ا  االأردن  اأورجن  واأّك�������دت 

ب��ت��ق��دمي ال���دع���م مل�����س��ت��ح��ق��ي��ه ب��ال��ت��ع��اون 

م��ع ���س��رك��ائ��ه��ا م��ن اجل��م��ع��ي��ات اخل��ريي��ة 

وم���وؤ����س�������س���ات ال��ع��م��ل امل�����دين خ��ا���س��ة يف 

���س��ه��ر رم�����س��ان امل����ب����ارك، ان���ط���الق���اً من 

كمزّود  ودوره��ا  االجتماعية  م�سوؤوليتها 

رق��م��ي رائ���د وم�����س��وؤول وجت�����س��ي��داً ملعاين 

العطاء، كما اأنها توا�سل ت�سجيع ال�سباب 

على تبني مفهوم العمل املجتمعي املوؤثر 

مناطق  خمتلف  يف  امل�ستفيدين  حياة  يف 

اململكة.

نيويورك- القد�س العربي 

االإ�سرائيلي  االحتالل  حكومة  هاجمت 

ع���ار����س���ة االأزي�������اء ال�����س��ه��رية ب��ي��ال ح��دي��د 

ب��روك��ل��ني  ت��ظ��اه��رة يف  ���س��ارك��ت يف  اأن  ب��ع��د 

بنيويورك �سد العدوان االإ�سرائيلي

اأن  وزعم ناطق با�سم حكومة االحتالل 

الدعوة  اإىل  ترقى  ال�سراع  و�سط  دعوتها 

اإىل الق�ساء على الدولة اليهودية

وكتبت حكومة االحتالل، التي ال تزال 

امل��ج��ازر يف قطاع غزة  ارت��ك��اب  م�ستمرة يف 

امل��ح��ا���س��ر، ع��ل��ى ت��وي��رت اأن���ه ع��ن��دم��ا يدعو 

على  للق�ساء  ح��دي��د  ب��ي��ال  م��ث��ل  م�ساهري 

ت�سبح  ال  الق�سية  ف��اإن  اليهودية  ال��دول��ة 

اإن�سانية بل  فل�سطينية  اإ�سرائيلية-  ق�سية 

بثتها  �سا�سة  لقطة  التغريدة  وت�سمنت 

الثوب  ترتدي  وهي  اإن�ستغرام  على  حديد 

والكوفية الفل�سطيني 

م��ع  ع�����ام�����ا(   24( ح����دي����د  و�����س����وه����دت 

وال��ده��ا حم��م��د ح��دي��د يف م��ق��اط��ع فيديو 

ع��ل��ى و���س��ائ��ل ال��ت��وا���س��ل االج��ت��م��اع��ي ي��وم 

مظاهرة  يف  االآالف  م��ع  ي�����س��ريون  ال�سبت 

مبنطقة باي ريدج احتجاجاً على العدوان 

الفل�سطينيني على  االإ�سرائيلي 

حكومة االحتالل اإلسرائيلي تهاجم بيال حديد بسبب مشاركتها 
في تظاهرة داعمة لفلسطين

      

العني االخباري-وكاالت

���س��ب��ب �سخونة  ال��ع��ل��م��اء ع��ن  ت�����س��اءل  ل��ط��امل��ا 

ا����س���ت���خ���دم���وا االآن  ال�����س��م�����س��ي��ة، وق�����د  ال����ري����اح 

كمبيوتر عمالقاً ملعرفة ذلك.

و�سيقارن الفريق عمليات املحاكاة بالبيانات 

»احلقيقية« من مهمة امل�سبار ال�سم�سي »�سوالر 

وتقدم  تنبوؤاتهم  توؤكد  اأن  اأم��ل  على  اأورب��ي��رت«، 

اإجابة قاطعة.

وال����ري����اح ال�����س��م�����س��ي��ة ع���ب���ارة ع���ن ت���ي���ار من 

با�ستمرار  تنطلق  ال��ت��ي  امل�سحونة  اجل�سيمات 

هذه  وتوؤثر  ال�سم�سي،  النظام  اإىل  ال�سم�ض  من 

نظامنا  ظ���روف  ع��ل��ى  ك��ب��ري  ب�سكل  امل��ق��ذوف��ات 

با�ستمرار. االأر�ض  ال�سم�سي وت�سرب 

ب�سكل  ق��وي��ة  ال�سم�سية  ال���ري���اح  ك��ان��ت  واإذا 

خ����ا�����ض، ف���ق���د ت�������س���ب���ب م�������س���اك���ل يف االأق����م����ار 

يف  الف�ساء  رواد  عمل  على  وت��وؤث��ر  ال�سناعية 

ال��ه��وات��ف املحمولة  ت��وؤث��ر ع��ل��ى  ك��م��ا  ال��ف�����س��اء، 

الكهرباء. و�سبكات 

الرياح  الف�ساء مثل  وللتنبوؤ بظواهر طق�ض 

ال�����س��م�����س��ي��ة واال����س���ت���ع���داد ل��ه��ا ب��ن��ج��اح، ي��ح��اول 

االأمريكية  كاليفورنيا  جامعة  علماء  من  فريق 

ح���ل االأل����غ����از ال���ت���ي ي��ح��م��ل��ه��ا ط��ق�����ض ال��ف�����س��اء، 

ال�سم�سية  ال��ري��اح  ت�سخني  كيفية  ي�سمل  وه��ذا 

اإليه  تو�سلوا  ما  نتائج  عن  واأعلنوا  وت�سريعها، 

يف العدد االأخري من جملة »فيزياء البالزما«.

جمل�ض  من  بتمويل  البحثي،  الفريق  وق��ام 

 )STFC( وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال��ع��ل��وم  م��ن�����س��اآت 

وحتليل  بت�سغيل  ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا،  ج��ام��ع��ة  ب��ق��ي��ادة 

عمليات حماكاة للرياح ال�سم�سية على كمبيوتر 

ع���م���الق ق����وي، ومت اإج������راء ع��م��ل��ي��ات امل��ح��اك��اة 

 )DiRAC( املتقدمة  احلو�سبة  با�ستخدام 

.)HPC( واحلو�سبة عالية االأداء

االأر���ض،  ال�سم�سية  ال��ري��اح  ت�سرب  وعندما 

ك��ان  مم��ا  م���رات   10 بنحو  �سخونة  اأك���ر  ت��ك��ون 

 100 ت��رتاوح درج��ة احل��رارة بني  متوقعاً، حيث 

األف و200 األف درجة مئوية، بينما تكون درجة 

حرارة الغالف اجلوي اخلارجي لل�سم�ض، حيث 

درج��ة  مليون  ح��وايل  ال�سم�سية،  ال��ري��اح  تن�ساأ 

مئوية.

وب���ا����س���ت���خ���دام امل���ح���اك���اة، ا���س��ت��ن��ت��ج ال��ف��ري��ق 

�ساخنة  ت��ب��ق��ى  ال�سم�سية  ال���ري���اح  اأن  ال��ب��ح��ث��ي 

لفرتة اأطول ب�سبب اإعادة االت�سال املغناطي�سي 

الرياح  ا�سطراب  يف  يت�سكل  �سغري  نطاق  على 

ال�سم�سية.

وحتدث هذه الظاهرة عندما ينك�سر خطان 

وي��ع��اودان  املغناطي�سي  امل��ج��ال  م��ن  متعاك�سان 

اإىل  ي����وؤدي  مم��ا  ال��ب��ع�����ض،  ببع�سهما  االت�����س��ال 

هي  وه���ذه  ال��ط��اق��ة،  م��ن  هائلة  كميات  اإط���الق 

م�ساعل  ان��دالع  اإىل  ت��وؤدي  التي  العملية  نف�ض 

كبرية من الغالف اجلوي اخلارجي لل�سم�ض.

اأغوديلو  جيفر�سون  الرئي�سي  املوؤلف  ويقول 

م���ن ج��ام��ع��ة ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا ب��ل��و���ض اأجن���ل���و����ض يف 

ت���ق���ري���ر ن�������س���ره اجل���م���ع���ة امل����وق����ع االإل����ك����رتوين 

املغناطي�سي  االت�سال  اإع��ادة  »حت��دث  للجامعة: 

الرياح  يف  الوقت  وط��وال  تقريباً  تلقائي  ب�سكل 

من  ال��ن��وع  ه��ذا  وي��ح��دث  امل�سطربة،  ال�سم�سية 

اإعادة االت�سال عادًة عر منطقة تبلغ عدة مئات 

م��ن ال��ك��ي��ل��وم��رتات، وه��ي ���س��غ��رية ج���داً مقارنة 

ق��وة  وب��ا���س��ت��خ��دام  للف�ساء،  ال�سا�سعة  ب��االأب��ع��اد 

التعامل  من  متكنا  العمالقة  الكمبيوتر  اأجهزة 

مع هذه امل�سكلة ب�سكل مل ي�سبق له مثيل«.

وي���������س����ي����ف: »اأح�������������داث اإع�����������ادة االت���������س����ال 

معقدة  املحاكاة  يف  نالحظها  التي  املغناطي�سي 

حتليلنا  نوا�سل  ونحن  متماثلة،  وغري  للغاية 

لهذه االأحداث«.

ولتاأكيد تنبوؤاتهم، �سيقارن الفريق بياناتهم 

اأحدث مهمة  التي مت جمعها بوا�سطة  مع تلك 

امل�سبار  وهي  االأوروب��ي��ة،  الف�ساء  لوكالة  رائ��دة 

ت�سميمه  مت  حيث  اأوربيرت«،  »�سوالر  ال�سم�سي 

ال�سم�سية  ال��ري��اح  واأ�سباب  اأ���س��ول  على  للعثور 

ودرا�سة طريقة عمل �سم�سنا.

سخونة الرياح الشمسية.. كمبيوتر عمالق يحل لغز طقس الفضاء

شباب االردن وفلسطين شكرا 
لكم ونعتذر منكم

بهدوء

ت�سبه مارلني مونرو وقطعا  ، هي  ابتدائي  را�سب  الواقع  اني�ستاين وهو يف  ا�سبه  انا 

التوا�سل  مواقع  متابعو  يجريها  كل هذه فحو�سات   ، ابيها خاطبا  باب  احد  مل يطرق 

ّمى على ا�سكالهم يف مرحلة ال�سيخوخة وا�سكالهم قبل  االجتماعي يف ظاهرة تقارب احلحُ

مائة عام وفحو�سات للعبقرية واخرى للجاذبية واختبارات بليدة للذكاء واختبارات اكر 

االختبارات  من  الطويلة  القائمة  اخر  اىل  املت�سابق  ي�سبهه  الذي  احليوان  ل�سكل  بالدة 

االفرتا�سية على مواقع التوا�سل االفرتا�سي يف العامل العنكبوتي .

هكذا كان �سكل ال�سفحات ال�سبابية باملعظم على مواقع التوا�سل االجتماعي ، بل رمبا 

اكر ظالمية من ذلك ، فقد كانت احلروب النادوية وما يقاربها من اقليمية وطائفية 

القدم هي االكر جاذبية  الفنان او جنم كرة  ، وكانت �سورة  تتقدم على كل االولويات 

واالكر ح�سورا ، حتى خلنا اننا ا�سعنا هذا اجليل اىل غري رجعة ، قافزين طبعا عن 

حجم ا�سهامنا يف ا�ساعته ، فال نحن اورثناه مناهج الئقة وال تربية قادرة وال جامعات 

ت�سقل ال�سخ�سية .

ب��ارث  اوجعناه  ال��ذي  اجليل  ه��ذا  ان  اثبتت   ، ال�سرف  و���س��واري��خ  املقاومة  زم��ن  لكن 

واكر  حر�سا  اكر   ، التنظيمية  وال�سيفونية  الفرعية  والهويات  املتوح�سة  الليرالية 

املقاومة  من  ا�سكال  اىل  ال�سواد  وقلب  حا�سره  ا�ستعادة  على   ، وعيا  واك��ر  بل  ح�سورا 

ومعظم  واالردن  فل�سطني  يف  جنح  اجليل  فهذا   ، عنها  ونعجز  عجزنا  التي  احلقيقية 

كل  عن  قفز  بل   ، اياها  اورث��ن��اه  التي  القبيحة  امل��وروث��ات  كل  ك�سر  يف  العربية  ال�سوارع 

احلواجز العقنة التي زرعناها يف طريقه و�سقت �سرخته عنان ال�سماء ليقول فل�سطني 

عربية من املية للمية .

 ، احلبيبة  فل�سطني  يف  للمقاومة  ون�سرة  دعما  ال�سبابية  املظاهرات  من  اي��ام  خ��الل 

كنت ات�سمر واقفا وانا ا�سمع هتافات ال�سباب املزدانني بال�سماغات احلمراء وال�سمراء ، 

ا�ستح�سر �سكل �سفحاتهم وكتاباتهم قبل ايام ، راأيت الفجوة وا�سعة بني ما اورثناه لهم 

وما اختاروه بانف�سهم ، اورثناهم تاريخا م�سوها وواقعا خمجال ، ولكنهم اورثونا فخرة 

و�سهادة و�سوؤددا ، رغم كل املوروث ال�سلبي الذي تركناه لهم ، رغم كل العبارات الرنانة 

التي اوجعنا اذانهم بها عن امل�ستقبل الواعد وانهم جيل الغد واننا جنهد كي نبني لهم 

م�ستقبال واعدا .

على  �سادية  ومار�سنا  بل   ، قاتلة  بطريركية  ابوية  عليهم  ومار�سنا   ، كاذبني  كنا  نعم 

 ، بيننا  م�ست�سرقون  وب��اأن��ه��م   ، وامل��ن��ك��و���ض  املنفو�ض  وال�سعر  اجل��ل  جيل  بانهم  جيلهم 

البندورة  وزّر  الزيتون  وكم�سة  املدار�ض  اىل  الطويلة  ورحلتنا  حياتنا  بق�سوة  ونعايرهم 

اكر وعيا  بانهم  باغتونا  لكنهم   ، واكر  اكر  ، ومار�سنا  الفاخرة  �سندوي�ساتهم  مقابل 

واكر �سالبة واكر قدرة على الفرز بني الغث وال�سمني وانهم خمزن جاهز لن�سرة كل 

الق�سايا االمة .

ل�سنا بحاجة اىل قوانني ا�سالح  ي�سيغها جيلنا ، فنحن مل نتفق على اال�سالح ا�سال 

ال�سباب انف�سهم ير�سموا فيه  ، نحن بحاجة اىل ا�سالح يقوده  ادوات��ه وال اولوياته  وال 

 ، ، فهذا اجليل اكر ج��راأة واكر حرية منا  ال�سابق  امالهم وطموحاتهم دون موؤثرات 

واال�سالح بحاجة اىل احرار ولي�ض اىل منظرين عا�سوا مع الرقيب داخلهم  ،  وبغياب 

هذا اجليل الناب�ض �ستبقى املواقع ال�سيا�سية واخلدمية م�سغولة من نف�ض العلبة التي  

ادمنت اخلوف وامل�سلحة والتي قامت على االذعان او الن�سب .

ايها ال�سباب يف فل�سطني واالردن يا من رفعتم �سعار احلرية واملقاومة �سكرا لكم ، �سكرا 

النكم حملتكم م�ساعلكم و�سرمت يف درب اال�سالح والتحرير ، واقبلوا اعتذارنا فنحن مل 

ننزلكم حّق منزلكتم ، فا�سنعوا م�ستبقلكم اجلميل والواعد بايديكم وبعزميتكم و�سكرا 

لكم كل �ساعة وكل حلظة .
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